
Stavebnictví a interiér 6/2013

  21.2 Soutěže

Soutěže Brick Award a Porotherm dům 2012–2013 znají vítěze str. 8

Studenti architektury soutěžili o nejlepší návrh lesní školy str. 12

Vítězové pracují v ArchiCADu str. 58

Summary  str. 81

I N Z E R E N T I

ABF, a.s. str. 45

AKVAHELP METAL spol. s r.o. str. 55

ATREA, s.r.o. str. 53

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. str. 59

Hoffmann spol. s.r.o. str. 68

HPI - CZ spol. s r.o. str. 39

Lafarge Cement, a.s. str. 11

Lena Chemical s.r.o. str. 5

Merida Hradec Králové, s.r.o. str. 43

NOVUS Česko s.r.o. str. 17

profine GmbH str. 2

Remmers CZ, s.r.o. str. 49

Robert Bosch odbytová s.r.o. str. 11

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  str. 35

Sika CZ, s.r.o. str. 21

Stavokonzult str. 27

Xella CZ, s.r.o. str. 13

Stavebka Náchod slaví 60 let

Šedesát let je úctyhodné období, kdy 

se škola změní v tradici a pevnou sou-

část života. Vyšší odborná škola staveb-

ní a Střední průmyslová škola staveb-

ní arch. Jana Letzela, jak zní dnes plné 

jméno Stavebky Náchod, letos sebevě-

domě kráčí do další šedesátky. 

Do současné doby na této škole úspěš-

ně ukončilo studium na 3 000 studentů, 

mezi kterými dnes najdeme vysokoškol-

ské učitele, téměř stovku ředitelů vel-

kých nebo středně velkých stavebních fi-

rem, pracovníky ministerstev nebo jiných 

ústředních orgánů, celou řadu vedoucích 

pracovníků různých státních institucí, 

mnoho úspěšných stavebních podnika-

telů i desítky výborných architektů a pro-

jektantů. Necelých 40 % absolventů školy 

má dnes vysokoškolské vzdělání.

Přijďte oslavit 60 let Stavebky Náchod
Kdy: 22. června 2013 od 11.00 hod.

Kde: Pražská 931, Náchod (hlavní budo-

va školy)

Program:
prohlídka hlavní budovy školy,•	

ukázka aktuální výuky,•	

výstava obrazů a fotografií z historie  •	

 a současnosti školy.

Nabízíme možnost ubytování v DM, ob-

čerstvení je zajištěno, doporučujeme tuto 

akci využít k uspořádání třídních srazů. 

A K T U A L I T Y

Sortiment ELKO Lighting míří 
do pražského showroomu

Zajímají vás nejnovější trendy v ob-

lasti osvětlení? Stmívatelné žárovky, 

originální RGB žárovky, čtvercové a ob-

délníkové panely nebo backlighty? Pak 

nepropásněte příležitost se seznámit se 

sortimentem ELKO Lighting v showroo-

mu iNELS na pražských Vysočanech.

Aktuální modely jsou k vidění v prosto-

rách designového centra Sykora Home 

v těsné blízkosti O2 Areny. Vedle novi-

nek bude možné si prohlédnout i různé 

profily a krytí LED pásků. Produkty ELKO 

Lighting se soustředí nejen na stylový 

design a funkčnost, ale také na zásadní 

úspory elektrické energie.

„Z našich zkušeností víme, že volba 

správného osvětlení dokáže ušetřit do-

mácnostem až 40 % veškerých nákladů 

na energie,“ říká Martin Gahura, spolu-

majitel společnosti Elko Lighting.

Ovládání veškerých světel si mohou 

návštěvníci showroomu vyzkoušet pro-

střednictvím ovladačů z dílny ELKO EP 

fungujících na vlnách RF. Díky bezdrá-

tové dotykové jednotce RF Touch, ve-

likosti klasického vypínače, si mohou 

vykouzlit různé světelné scény – jedi-

ným dotekem na displeji je možné při-

způsobit světla požadované intenzitě, 

stejně jako centrálně zhasnout veške-

rá světla.

Na ukázkovém panelu je pak možné 

se přesvědčit, kolik energie a peněz lze 

ušetřit výměnou klasických světelných 

zdrojů za LED.

Otevírací doba iNELS showroomu je 

od 10 do 18 hodin ve všední dny.

Více informací o produktech  na strán-

kách www.elkoep.cz.

Nové webové stránky 
společnosti LB Cemix

V květnu byly spuštěny nové webové 

stránky společnosti LB Cemix, předního 

výrobce stavebních materiálů v ČR. 

Na první pohled je od původních strá-

nek odlišuje nový design, dynamické 

uspořádání, přehledná struktura. V rám-

ci zkvalitňování služeb je pro zákazníky 

na stránkách v sekci Systémy připraven 

unikátní navigační nástroj, který přes 

jednoduché zadání parametrů dovede 

zájemce o systémová řešení k doporu-

čované skladbě právě pro jejich defino-

vaný příklad stavebního díla. 

Stránky nabízejí informace o spo-

lečnosti jako takové, ale i srozumitelný 

přehled produktů a systémových řešení 

uspořádaných tak, aby měl zákazník co 

nejvíce usnadněnou orientaci. 

Zejména pak pro individuální staveb-

níky je připravena samostatná sekce Po-

radna, kde mohou pomocí vyhledávací-

ho nástroje shlédnout již zodpovězené 

dotazy na jimi vyhledané téma, nebo 

odeslat dotaz, na který jim odpoví přímo 

profesionál ze společnosti LB Cemix.
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