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navigace: Úvod / Novinky

Novinky

HODOTHERM – nový cihelný systém od společnosti KM Beta
19.04.2010

KM Beta koupila tradiční českou cihelnu, nyní zde po modernizaci obnovuje výrobu

Stáhnout soubor: TZ-KM-Beta-HODOTHERM.doc
www.kmbeta.cz

Soutěž „Kamion plný KM Bety“,
12.04.2010

Soutěž „Kamion plný KM Bety“, vyhlašovaná tradičně společností KM Beta a.s., má od letošního
ročníku dvě části – pokrývačskou soutěž a soutěž pro realizační firmy se zdicím systémem KMB
SENDWIX. Pokrývačská soutěž je určena realizačním pokrývačským firmám. Vítězem se stane ta
firma, která za rok položí nejvíce metrů čtverečních betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB
HODONKA.

Stáhnout soubor: TZ-Kamion-plny-KM-BETY_VYSLEDKY.doc
www.kmbeta.cz

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
09.04.2010

V budově Hospodářské komory se v průběhu března konala konference na téma "HODNOCENÍ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ROCE 2010", za účasti předních odborníků.

Stáhnout soubor: Konference.doc
www.psmcz.cz/index.php?page=plan-seminaru&pololeti=1&mesic=duben

PERFO LINEA a. s.
06.04.2010

PERFO LINEA a. s. – největší výrobce a dodavatel v ČR - děrované plechy, pečné plechy,
plechy, tahokov, mikrotahokov, dekorativní tahokov, ocelové rošty, pororošty, schodišťové
stupně, ploty, plotové systémy,drátěná pletiva, svařované sítě, síta, děrované podhledy,
ocelové drátěné pásy, hutní materiál apod.

www.perfolinea.cz

Společnost KASPER CZ má nový konstrukční systém
19.03.2010

Společnost KASPER CZ s. r. o. se již od r. 1994 specializuje na návrh a výrobu dřevěných
příhradových konstrukcí spojovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny a
nosných konstrukcí dřevostaveb. V letech 1998 a 1999 se již stává jednou z předních firem s
uvedenou technologií na českém trhu a v roce 2003 rozšiřuje výrobu zakoupením druhé
kompletně vybavené technologické linky. Dynamický rozvoj firmy v následujících letech přispěl
k zásadnímu rozhodnutí postavit kompletně nový provoz.

Stáhnout soubor: TZ_Kasper-CZ.doc
www.kaspercz.cz
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II.ROČNÍK SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY PRO STUDENTY NA VUT V BRNĚ ÚSPĚŠNĚ
UKONČEN
18.03.2010

Nový výstavní prostor v budově D3, kde jsou dvě hlavní posluchárny, zaručoval maximální
zájem studentů. Výsledek byl nadočekávání. Všechny vystavující firmy byly maximálně
spokojeny.

Stáhnout soubor: VUT-www.doc
www.psmcz.cz/index.php?page=plan-seminaru&pololeti=1&mesic=duben

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ROCE 2010
10.03.2010

Pozvánka na konferenci, která se koná 30.3.2010 v budově Hospodářské komory ČR, Freyova
27, Praha 9-Vysočany. Na konferenci vystoupí Ing. Zdeněk Ryšavý, Doc.Dr. Ing. Zbyněk
Svoboda, Prof. Ing. Karel Kabele, CSc, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Stáhnout soubor: Konference_Praha_30-3.pdf
www.psmcz.cz/index.php?page=plan-seminaru&pololeti=1&mesic=brezen

Expanze VEKRY na Moravu
04.03.2010

Praha, 1.2.2010 Společnost VEKRA a.s., která je od 31. 12. 2009 součástí společnosti Window
Holding a.s., dne 16. 12. 2009 odkoupila 75% podíl ve VEKRA Okna Morava. Tímto krokem se
stala většinovým vlastníkem společnosti a rozšířila svou obchodní síť do dalších míst Moravy.

Stáhnout soubor: TZ-Expanze-na-Moravu.doc
www.vekra.cz

Fólie Clima Plus S a nové akumulační nádrže Compact Hygiene
24.02.2010

Společnost Bramac přichází na trh s novinkami, jež pomohou šetřit životní prostředí i Vaše
finance. Mezi nové produkty v sortimentu solárních setů patří akumulační nádrže s označením
CW 1000+ Compact Hygiene a CW R/2R Hygiene, které uspokojí potřeby i větších bytových
domů; nebo deskové výměníky a třícestné ventily pro zákazníky, jež chtějí využívat solární
systém mimo jiné i k ohřevu vody v bazénu. Další novinkou je speciální difuzní reflexní fólie
Bramac Clima Plus S, která jako pojistná hydroizolace využívá fyzikálních vlastností tepelného
záření.

Stáhnout soubor: TZ-Folie-Clima-Plus-S-a-akumulacni-nadrze.doc
www.bramac.cz

Velkoformátová taška Reviva: Tradice v novém, ekonomičtějším kabátě
24.02.2010

Společnost Bramac si pro rok 2010 přichystala novinku, která ušetří náklady i čas. Nová
velkoformátová taška Reviva rozšiřuje pestrý sortiment střešních systémů Bramac. Vzhledem
vychází z oblíbené ploché maloformátové Bobrovky, navíc má však veškeré přednosti
velkoformátových tašek. Hlavními výhodami jsou především nižší pořizovací cena a nižší
hmotnost, tedy menší zatížení krovu.

Stáhnout soubor: TZ-Reviva.doc
www.bramac.cz

Ekonomické novinky ze společnosti Window Holding
27.01.2010

Dne 31. 12. 2009 došlo k fúzi výrobců otvorových výplní VEKRA a.s., TOP WOOD Windows a.s.,
OTHERM a.s. a OTHERM PRAHA s.r.o. do společnosti Window Holding a.s.

Stáhnout soubor: TZ-z-TK-ekonomie-final.doc
www.vekra.cz
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Pozvánka na výstavu Střechy Praha 2010 od KM Bety
25.01.2010

Na stánku společnosti KM Beta si mohou návštěvníci prohlédnout kompletní střešní systém
včetně aktuálních novinek.

Stáhnout soubor: TZ-KM-Beta-Pozvani-na-Strechy-Praha.doc
www.kmbeta.cz

Celodřevěný konstrukční systém pro pasivní domy
22.01.2010

V letošním roce společnost KASPER.CZ s.r.o. vyvinula a zrealizovala nový nosný celodřevěný
konstrukční systém pro bytové domy v pasivním standardu, který primárně zajišťuje statické
požadavky, ale současně nabízí vynikající řešení pro stavebně-fyzikální problematiku.

Stáhnout soubor: Kasper1[1].doc
www.kaspercz.cz

Rigips zve na veletrh Dřevostavby 2010
20.01.2010

Společnost Rigips, s.r.o., vás zve na 5. mezinárodní veletrh Dřevostavby 2010, který se koná ve
dnech 25. 2. – 28. 2. 2010 v areálu PVA Letňany v Praze. Na stánku Rigips v Hale 3, č. A17
bude představován řez dřevěnou sendvičovou konstrukcí ve skutečných rozměrech.

Stáhnout soubor: TZ_Rigips_na-veletrhu-Drevostavby[1].doc
www.rigips.cz

KKH se stala strategickým partnerem firmy Wolf
05.01.2010

Německá firma Wolf je v Evropě více než 45 let významným odborníkem a producentem
v oboru klimatizace a vzduchotechniky, topenářské a solární techniky. Od 16. listopadu 2009
společnost KKH Brno převzala a současně rozšířila produktové portfolio o klimatizaci a
vzduchotechniku. Stala se tak výhradním partnerem společnosti Wolf na našem území.

Stáhnout soubor: TZ-KKH-a-Wolf-GmbH---vzduchotechnika.doc
www.kkh.cz

Vyhodnocení soutěže Novinky stavebních materiálů v projektech 2008-2009
18.12.2009

Dne 15. prosince 2009 v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler proběhlo vyhlášení výsledků I. ročníku
soutěže o „Nejlepší novinku roku 2009 v ČR“

Stáhnout soubor: Vyhodnoceni-novinek-jihlava.doc
/www.psmcz.cz/index.php?page=plan-seminaru&pololeti=1

POROTHERM 44 EKO+ pro nízkoenergetické domy
23.11.2009

Cihla POROTHERM 44 EKO +, která je určena pro výstavbu nízkoenergetických domů, poskytuje
ve srovnání s běžným zdivem až o 40% vyšší hodnotu tepelného odporu

Stáhnout soubor: PSM_EKO_plus.doc
www.porotherm.cz

PROJEKTANTI - PROJEKTOVÁNÍ - STAVEBNÍ MATERIÁLY - FIRMY - BYTOVÁ DRUŽSTVA -
ÚŘADY
03.11.2009

Připravujeme již 4. vydání publikace "PROJEKTANTI-PROJEKTOVÁNÍ-STAVEBNÍ MATERIÁLY..." ročník
2010/2011
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Stáhnout soubor: projektanti-2010_web[3].pdf
www.psmcz.cz

Plán seminářů 2010
02.11.2009

Představujeme aktuální plán seminářů na rok 2010 a další nabídka k prezentaci v tištěných
produktech.

Stáhnout soubor: Plan-seminaru-2010.doc
www.psmcz.cz

Doporučujeme

NAHORU 
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