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Zasouvací dveře
nejsou bariéra
raktický systém zasouvacích dveří našel
uplatnění při rekonstrukci severomoravských
Lázní Darkov, jejichž klienty jsou hlavně těžce
handicapovaní občané, invalidé a klienti podstupující rehabilitaci po vážných úrazech, mozkových
příhodách a po operacích pohybového ústrojí.
Stavební úpravy se proto týkaly i vstupních prostor
do pokojů a sociálních zařízení, kde byla instalována stavební pouzdra do zdi pro zasouvací dveře
od společnosti J.A.P.
Zasouvací dveře mohou být nejen dýhované, ale
také celoskleněné. Ty ale mají zcela jiné vlastnosti
než dveře dýhované, proto je třeba upravit stavební pouzdro. Pro upevnění skleněné tabule dveřního
křídla v pouzdře dodává spol. J.A.P., přídavný
držák, který lze do stavebního pouzdra namontovat kdykoliv podle toho, jestli se zákazník rozhodne
pro dveře dýhované či celoskleněné.
Co se týká bezpečnosti celoskleněných dveří, na
trhu je bezpečnostní kalené sklo, které vyhovuje
běžnému provozu domácnosti.
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Ploché sklo, které se využívá pro výrobu
celoskleněných dveří, může být např. čiré,
barevné, pískované nebo ornamentální

SYNER, s. r. o., dosáhl
obratu téměř 5 mld. korun

T

ři zakázky pro soukromé investory, každá za více než miliardu korun, ovlivnily vývoj liberecké stavební společnosti SYNER, s. r. o.,
člena S group holding , a. s., v roce 2007. „Roční obrat se blíží k pěti
miliardám korun,“ uvádí Ing. Martin Borovička, generální ředitel společnosti.
Mezi zmiňované zakázky patří téměř dokončený pražský Outlet
Airport v Tuchoměřicích, jehož investorem je lucemburská společnost,
dále americká investice do výrobního závodu Foxconn v Kutné Hoře,
který je v současnosti hotový asi z poloviny, a soubor osmadvaceti
obytných domů Zelené Město v městské části Praha-Jarov, který spravuje český developer.
Především soukromí investoři, jejichž zakázky tvoří 4 mld. korun
z již zmiňovaných pěti miliard, posouvají společnost Syner, s. r. o.,
mezi nejlepších deset stavebních firem České republiky z hlediska
obratu.
V roce 2003 dosáhl obrat výše 1,9 miliardy korun. Současně s růstem obratu klesá podíl, který je odvislý od zakázek hrazených z veřejných zdrojů. Zatímco v roce 2003 to bylo 39 %, v roce 2007 představují veřejné zakázky 20 % obratu, tj. 980 miliónů.
Největší část investic – za 1,7 mld. Kč – byla realizována v Praze,
z 96 % se jednalo o soukromé investice. Následuje Liberecký kraj se
zakázkami za 1,4 miliardy. Pouhá čtvrtina z nich byla vysoutěžena
formou státních a městských zakázek.
tisková zpráva

2/2008

ové produktové stránky společností TBG
Pražské malty a Českomoravský beton
se umístily v prestižní soutěži WEB TOP 100 na
4. místě v kategorii Průmysl. Na internetové
adrese www.lite-smesi.cz je uvedeno množství
informací, a to nejen o samonivelačních potěrech Anhyment, ale také o dalších produktech,
jako jsou lité cementové pěny Poriment a čerstvé zdicí a omítkové malty Malmix. Web je přehledně rozdělen na dvě části – pro veřejnost,
kde jsou důležité informace pro koncové uživatele a stavebníky, a pro odborníky, kteří zde
naleznou podrobné technické specifikace jednotlivých výrobků a možnosti použití a instruktážní videa.
podle podkladů TBG Pražské malty
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Zájem o pasivní domy roste
ačátkem února 2008 uplynul rok od otevření nového poradenského
centra v Českých Budějovicích se zaměřením na pasivní domy. Specializované poradenské středisko působí v sídle občanského sdružení
Energy Centre České Budějovice (ECČB) na náměstí Přemysla Otakara
II. 87/25.
Do projektu, který je koordinován Centrem pasivního domu v Brně
(www.pasivnidomy.cz), jsou zapojeni partneři z celé republiky. V rámci
projektu působí i v dalších regionech ČR informační a poradenská centra
zaměřená na poradenství v oblasti výstavby pasivních domů. ECČB, působící v regionu Jihočeského kraje, je jedním z nich. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu byly pro odbornou i širší veřejnost uskutečněny semináře v Českých Budějovicích a v Třeboni, dále se uskutečnily desítky osobních a písemných porad pro zájemce o výstavbu pasivních domů a publikována byla
řada příspěvků do tištěných periodik.
Zájemci o tematiku pasivních domů se mohou se svými dotazy zdarma
obracet na e-mail ECČB (eccb@eccb.cz) nebo si domluvit osobní schůzku
s poradcem (tel. 387 312 580).
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