MACO zámky pre vchodové dvere
NOVINKA
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irma MACO, výrobca kvalitného stavebného kovania pre okná a dvere, neustále zvyšuje kvalitu sortimentu svojich výrobkov. Tento ráz dopĺňa výrobný
program o valčekovú strelku pre bezpečnostné zámky vchodových dverí.
Základné vyhotovenie zámkov je dodávané so strelkou, ktorá má integrovaný
mechanizmus pre komfortnejšie a tichšie zatváranie. Výhodou bezpečnostných
zámkov MACO je možnosť jednoduchej výmeny strelky obyčajnej za valčekovú.
Štandardom zámkov MACO je vyhotovenie 5-bodového uzatvárania s bezpečnostnými i.S. čapmi, čím sa vchodové dvere stávajú odolnejšími proti prípadnému násilnému vypáčeniu. Ďalšie možnosti ponúkajú zámky s uzatváraním
pomocou bezpečnostných kolíkov alebo hákov.
Horúcou novinkou v oblasti zámkov je nový 3-strelkový zámok Z-TF. Tri rovnocenné strelky zvyšujú komfort ovládania a funkčnosť. Výhodou je, že zatvorené
dvere sú i v neuzamknutom stave pevne spojené s rámom na troch miestach.
Spomínaná výhoda skvalitňuje tesnosť dverí, eliminuje dopad poveternostných
vplyvov a zvyšuje bezpečnosť. V prípade potreby je možné zámok rozšíriť o elektrického vrátnika, pričom funkčnosť zámku zostáva neobmedzená.
Info: www.maco-europe.com

K-system získal cenu v˘stavy MODDOM 2008
dÀoch 22. - 29. 10. 2008
V
sa v areáli v˘staviska
Incheba v Bratislave uskutoãnila
13. medzinárodná v˘stava
nábytku, bytov˘ch doplnkov,
interiéru a bytového dizajnu, kde
spoloãnosÈ K-system vystavovala
horúce novinky. V˘stavy sa
zúãastnilo 280 vystavovateºov.
Medzinárodnú hodnotiteºskú
komisiu zaujal exponát exteriérovej
celokovovej Ïalúzie GM 200

a udelila jednu z cien MODDOM
2008 práve spoloãnosti K-system
za inovatívne rie‰enie v tieniacej
technike. Táto exteriérová
bezpeãnostná Ïalúzia je
skutoãn˘m Rolls-Roycom medzi
exteriérov˘mi Ïalúziami. UmoÏÀuje
plynulú reguláciu osvetlenie
miestnosti a v zatvorenom stave
tvorí pevn˘ ‰tít podobne ako
rolety. Viac informácií na
www.ksystem.eu.

GU Slovensko spustila novú v˘robu
priemyselnom parku Nitra - Sever spustila 3. novembra 2008 spoloãnosÈ GU Slovensko, s. r. o., dcérska spoloãnosÈ známeho
nemeckého koncernu Gretsch-Unitas v˘robu. Celkovo 87 zamestnancov zaãalo produkovaÈ na nov˘ch linkách dielce pre
známe okenné a dverové kovania UNI-JET. V nov˘ch v˘robn˘ch priestoroch s celkovou plochou 8 000 m2 plánujú kaÏd˘ mesiac
roz‰íriÈ svoje kapacity o dve nové linky. Do konca roka 2009 poãítajú so zv˘‰ením poãtu zamestnancov na dvesto a s roz‰írením
v˘roby o produkciu cylindrick˘ch
vloÏiek BKS. V priebehu budúceho
roka chcú v Nitre vyrábaÈ
a montovaÈ kvalitné automatické
vstupné systémy.
Do dne‰ného dÀa investovala
firma GU Slovensko, s. r. o., do svojich
v˘robn˘ch kapacít 7 miliónov eur.
SpoloãnosÈ v súãasnosti predáva
a montuje produkty koncernu pre
ãesk˘ a slovensk˘ trh, plány na
vytvorenie logistického centra
s plochou 4000 ‰tvorcov˘ch metrov
poãítajú s pokrytím potrieb
viacer˘ch krajín strednej Európy.
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Domy a chaty z katalógu Wranders

S

poločnosť Wranders pripravila na rok 2009 nový katalóg, ktorý obsahuje až 588
projektových riešení a oproti súčasnému katalógu je rozšírený o 72 nových
projektových riešení. V katalógu nájdete okrem projektov rodinných domov aj projekty
chát, chalúp a v ponuke sú aj čoraz aktuálnejšie
nízkoenergetické rodinné domy. Projekt rodinného
domu je dodávaný v piatich vyhotoveniach a dodacia
lehota katalógového projektu je do 4 týždňov odo
dňa podpisu zmluvy a úhrady zálohy. Architektúra
obsahuje sprievodnú a technickú správu, výkresy
základov, pôdorysu, rezov, krovu, pohľadov,
detailov a výpisy podláh, okien a dverí i projekt
požiarnej ochrany. Ako každý projekt aj
katalógový obsahuje pre statiku: technickú
správu, výkresy skladby stropov, vencov,
prekladov, schodísk a výkazy materiálov
i statické výpočty. Kompletnú dokumentáciu
a výkresy pre zdravotnú techniku, kúrenie,
elektroinštaláciu. Výhodou katalógového
projektu je najmä jeho cena a overenie
v praxi.

Centrálny sklad pre strednú Európu
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poločnosť Whirlpool 25. 11. 2008 veľkolepou slávnosťou otvorila brány centrálneho distribučného skladu pre štyri stredoeurópske krajiny - Slovensko, Česko, Maďarsko,
Rakúsko - vo WestPoint D2 v Lozorne. Nový centralizovaný sklad vznikol na takom mieste,
aby vyhovoval geografickému hľadisku a rozloženiu zákazníkov spoločnosti
Spoločnosť Whirlpool si na základe tendra vybrala developerskú spoločnosť Pinnacle, ktorá navrhla, aby distribučný sklad pre strednú Európu vznikol v ich logistickom parku
v Lozorne pri diaľnici D2, ktorá spája Bratislavu s Prahou a je ideálnou lokalitou pre distribúciu v rámci strednej a východnej Európy.
Spoločnosť Whirlpool mala niekoľko špecifických požiadaviek na skladovacie priestory.
Jednou z nich bolo viac denného svetla, čo projektanti vyriešili 10-percentným presvetlením
strešného plášťa svetlíkmi. Unikátnym
riešením potrieb spoločnosti Whirlpool sú aj
tzv. jumbo mostíky, ktoré svojou veľkosťou
spĺňajú špecifickú požiadavku klienta.
Spoločnosť Whirlpool počíta s tým, že cez nové distribučné centrum ročne prejde obidvoma
smermi okolo 1,5 milióna výrobkov.

Študentská súťaž
ž po štrnásty raz umožňuje spoločnosť Xella
študentom odborov Architektúra a Pozemné
staviteľstvo na vysokých školách, umeleckých
školách a na univerzitách spracovať s invenčným
prístupom zaujímavú architektonickú úlohu.
V rámci aktuálneho ročníka sa pozornosť
súťažiacich študentov sústredí na hlavné mesto
Českej republiky. V časti zvanej Podbaba - na
brehu rieky Vltava a v najzápadnejšom cípe
zoologickej záhrady – sa nachádza akoby
zabudnuté miesto niekdajšej osady, zvanej Bosna.
Spomínané miesto je magické nielen tým, že
v jeho dosahu pulzuje život európskeho
veľkomesta, ale aj tým, že práve tam, kde sa
sústreďuje naša pozornosť, akoby život ustal. Na
tomto mieste sa stretáva hladina rieky so
skalnatou vyvýšeninou.
Práve pre túto oblasť by mali študenti navrhnúť
nový, tzv. západný vstup, ktorý by bol prepojením
medzi oboma svetmi a ktorému by nechýbala
spojitosť s prírodou. K zadaniu súťaže patrí úloha
urobiť z tohto prechodu „udalosť“, dať miestu tvar
a obsah, aby sa tu mohol človek stretávať so
sebou samým.
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