OD STAVEBNÍCTVA K ARCHITEKTÚRE
Pod týmto názvom sa konal 11. februára 2015 v hoteli Slovakia v Žiline seminár
s odbornými prednáškami. Predstavili sa nasledovné spoločnosti:
 Schomburg Slovensko, s.r.o.
 VUNO HREUS, s.r.o.
 AGC Flat Glass Czech a.s.,
 CIDEM Hranice, a.s.
 ANAVEK spol. s r.o.
 RAJ OKIEN
 Kontrakting krov hrou s.r.o.
 Kingspan
 HELUZ
 PEM – HALY s.r.o.

VUNO HREUS, s.r.o.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Je vhodná na:





Izoláciu striech
Izoláciu stropov, stien
Izoláciu podkrovia
Izoláciu drevostavieb

Je to celulózová tepelná izolácia, ktorá sa vyrába rozvláknením zberového papiera.
Ošetruje sa soľami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu
a hlodavcom.

Tepelná izolácia je vhodná na ekostavby a envirostavby.

PEM – HALY s.r.o.
Spoločnosť PEM Buildings sa zameriava hlavne na novostavby alebo prestavby
halových objektov s oceľovou nosnou konštrukciou, ale aj v oblasti sanácií.

Halové stavby

Sanácie

Oblúkové strechy

RAJ OKIEN
OTHERM je popredným českým výrobcom okien a dverí. Vyrábajú, montujú
plastové

okná,

plastové

dvere,

drevené

eurookná,

drevohliníkové okná, hliníkové okná a dvere širokej
ponuky, príslušenstva a doplnkov.

Hliníkové okná
Hliníkové okná OTHERM to je preverená kvalita priamo od
výrobcu.
Hliníkové okná sú neprekonateľné z hľadiska trvanlivosti
a odolnosti. Zákazník má možnosť vybrať si hliníkové okná
z niekoľkých produktových radov, ktoré sa hodia ako pre
novostavby tak aj pre rekonštrukcie. Hliníkové okná

drevené

dvere,

dodávajú v celom rade drevohliníkových dekorov a v prakticky neobmedzenej
škále farebných variantov podľa vzorkovníka RAL.
Hliníkové okná sú vhodné najmä tam, kde sú okná veľmi namáhané (verejné
a komerčné priestory, spoločné priestory bytových domov). Hliníkové okná sú stále
žiadanejšie pre moderné rodinné domy – ideálne sú pre prvky veľkých rozmerov ako
sú posuvné dvere na terasy či záhrady.

Dvere
OTHERM vyrába plastové dvere, drevené dvere aj hliníkové dvere tej najvyššej
kvality. Dvere sú štandardne osadené trojbodovým bezpečnostným zámkom.
Plastové dvere OTHERM to je preverená kvalita zo špičkových profilov. Plastové
dvere si môžete vyberať zo širokej škály výplní, zasklenia a členenia.
Drevené dvere OTHERM to sú kvalitné výrobky v stavebných hĺbkach 68, 84 a 94
mm. Štyri produktové rady drevených dverí OTHERM uspokojí aj tých
najnáročnejších zákazníkov. Hliníkové dvere sú nezničiteľnými prvkami. Hliníkové
dvere sú ideálnym riešením namáhaných vstupných priestorov bytových domov,
komerčných stavieb. Hliníkové dvere sú bezúdržbovými prvkami a prežijú doslova
všetko.

Drevené okná – eurookná

Drevené okná alebo tzv. Eurookná to sú

tradičné okná v modernom poňatí. Výborné tepelno-izolačné vlastnosti a špičková
povrchová úprava. Drevené okná sú stále žiadanejšie. Vďaka lepeným dreveným
hranolom majú eurookná špičkové tepelnoizolačné vlastnosti a výbornú tvarovú
stálosť. Eurookná OTHERM majú konštrukciu, ktorá prakticky eliminuje rosenie.
Eurookná vyrába spoločnosť z niekoľkých typov drevín, a to v širokej škále lazúr.
Prednášok sa zúčastnila Ing. Mikulová Janka
v Žiline 11.02.2015

vypracovala Ing. Vankušová Dagmar

