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NEOMEzENA ROTACE LzlEE
Technologickou novinkou je neomezená
Iotace Ižice pii terénni.h pracich. což
umožňuje nal<lápěcí rotátor švédskéspolečnosti Steelrmist, kteTý poprué do Bma
pŤivezl její český zástupce §polečnost

Naklápěcí rotátory,

a

D0 místností Se Vrac8jítradičníkaEhloVá

kamna, která patřila k VybavenlVesnických stavení išlechtickýEh zámkú

,,Nechceme, aby naši zákazníci - obrazně řečeno - bloudili po stavebninách
Používánírotátorů je v oboru zemních
a sestavovali si komín sami. Bezchybný
praci Velkým trendem ve skandinavii,
provoz sl,a!ebnicového komtnu můžeme
gaŤantovat jen tehdy, pokud jsou všechkde je takto Vybaveno Více než 80 procent Všech rýpadel
ny jeho části v kompletní sestavě. Stejně
tak nechceme, aby §e zákazníci složitě
dopoóítávali ceny. Věiime. že noVým
šímzateplením, tedy na vnitŤní no§nou
část obvodové stěny o tloušťce 240 nebo
způsobem prodeje a cenovou politikou
300mm.
se komíny Schiedel slanou atraLti\ ni plo
Překlad Vario |ze vytlžíti pro kon- ještě větší okruh zákazníků než dosud,
strukci rohovdho olna s dodateanou V širšímkontextu bychom rádi přispěli
možnostíosazení předokenních rolet či k zodpovědnějšímu přístupu investožaluzií,Pro jednoduchou realizaci stačí ú k vytápěcím systémůms odvodem
doplnit tyto překlady ocelovllm sloup- spalin, neboť komíny Schiedel nemají
kem a ocelovou hlavicí svaienou z vál- z bezpečnostního hlediska konkurenta,"
covaných profilů, Pro obvyklá zatěžovací dodává Eva Mokošínová,
schémata rodinných domků stači napříStavebnicový komín Uni***Plus se

klad subtilni čtvelcolTi ocelový sloupek
o rozměrech BO/BO/B. PŤi zatíženíchnad
60 kN je všal< nutné sloupek individuálně posoudit.

KOMÍN SBALENÝ
NE JEDlNÉPALETĚ

Ide o p iídavné za iízen i Umisténé mezi
násadou rýpadla a lžícíči jiným pracovním nástIojem pro §tŤoje o hmotnosti
od dvou do 26 tun. Obsluha tak může
vykonávat stejné úkoly rychleji
a snadněji a pouštět §e do činnostídŤíve
'ednak
neproveditelných. Také z loho plynouci
úspora pohonných hmot není zanedba-

telná a menší počet přejezdů techniky
méně utužuje půdu a poškozuje povrch.
Používánílotátolů je v oboru zemních
prací velkým trendem a ve Skandinávii,
odkud tato myšlenJ<a pochází, je takto
vybaveno více než B0 plocent všech Iýpadel, Steelwrist patří mezi nejrychleji
se fozvijeji( i fiImu v lomlo oboru a její
podíl na tlzích rapidně roste.

HÁvRlr srenÝcl člsů

Na veletrh však zavítají i firmy, které náVštěvníky zavedou do ,,zlatých" časůpoklidné minulo§ti, které získávají na oblibě. Společnost RíX produkuje a dodává
zákazníkům ucelené kolekce dekorativní
Iitiny s vysokou užitnou hodnotou, jako
jsou lucerny či ozdobná kovrárrí. Portfo-

Iio svých produktů neustále rozšiřuje
nPjpoužiVanějši ]<omínové a exportuie do většiny zemí EU. Tvoří je
§ystémy u ná§. Jde o klasický ťísložkový ucelené řady komponentů pro městský
komín se zadním odvětráváním, který se mobiliář, parkový a zahradní mobiliář,

iadi mezi

velmi jednoduše montuje, Sada obsahuje komínové tvárnice, komínové vložky

Ťeplezentativní plostory i soukrorní do-

a izolačnírohož pro starrdardní délku
komínu 7m, Součástí balení je i dal-

společnosi Sr hiedeJ představi novin- ši příslušenslVí, Komin Uni'''Plus je
ku v prodeji kominů. Nejprodátanéjši odolný vůci vlhkosti ivyhoieni a vyjma
komínový systém Uni***Plus začíná kondenzačníchspolaebiťů nabizi unido obchodních sítídodávat v kompletních sadách balených na jediné nevratné

veIzáIní použiti,

paletě.

KŤomě iednoduššílogistiky by mělo
nové balení komínu ,,v jednom" inves-

lorům usnadnit olientaci v kominové
technice a v jejích cenách, Výběr komí
nového systému investoři pŤi výstavbě
neřeší zdaleka tolik jako okna, stŤechu

nebo q,bavení interiéru. přitom jde
o otázku jejich bezpečía zdraví. ,,Nezáiem investoŤů si vysvětlujeme i tím,
že jde o problematiku, ktelá můžebýt
stejně jako celá tepelná technika pro

Iaiky hůře srozunitelná. Z tohoto důvodu jsme začali hledat náslroje. klerymi
bychom mohli zákazníkům nákup kvalitního komínu maximálně ulehčit," komentuje no\inlu v prodejnisllale8ii ve-

doucí marketingu §polečnosti Schiedel

Ing. Eva Mokošínová,

I]UBEN 20,]1 STAV|TEL 04

Sada 0bsahuje komínoVÉtVárnice,
komínOVé Vložky a izolační rohož pro
standardní délku komínu 7 m

StaVebnicoVý komín lJni"""Plus se řadí
meZi nejpoužíVanéjšikomlnoVe systémy
u nás

