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CORTIZO predstavuje 7. vydanie svojej
knihy symbolických stavieb Súčasné zatváracie systémy – publikáciu, ktorá obsahuje 50 medzinárodných referenčných
diel, v ktorých boli nainštalované hliníkové
a PVC systémy pre architektúru. Táto kniha
zobrazuje na svojich viac ako 200 stranách
architektonické projekty pre obytné, zdravotnícke, vzdelávacie, administratívne,
športové, obchodné, hotelové, rekreačné
a infraštruktúrne využitie. Medzi nimi vynikajú dva architektonické projekty zo Slovenska, ako je futbalový štadión MOL Aréna v Dunajskej Strede a obchodné centrum
OC Galéria Martin.
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„Rozmanitosť
projektov
zahrnutých
v Súčasných zatváracích systémoch odráža všestrannosť systémov fasád, okien,
dverí, protislnečnej ochrany a zábradlí
vyvinutých naším Oddelením výskumu
a vývoja, použitých v projektoch po celom
svete bez ohľadu na klimatické špecifiká
a konštrukčné zvyklosti každého miesta. To sa odzrkadľuje v tejto knihe, kde
môžeme vidieť naše riešenia pre architektúru využívané v krajinách s tak odlišnými
klimatickými podmienkami, ako je Slovensko, Dominikánska republika, Španielsko,
Poľsko, Panama, Mexiko alebo Rumunsko,“
hovorí Marian Bódis, vedúci Oddelenia architektúry a inžinierstva spoločnosti CORTIZO SLOVAKIA.
Kniha Súčasné zatváracie systémy je
publikovaná v dvojjazyčnom španielsko-anglickom vydaní, má počiatočný náklad
10 000 výtlačkov a je k dispozícii pre online
zhliadnutie alebo stiahnutie na webovej
stránke
www.cortizo.com

WOLF – PROJEKT TALK:
Tipy a zaujímavosti pre projektantov
Stavba domu je živý proces. Projektant
dostane zadanie od investora na objekt,
ktorý má spĺňať presne dané požiadavky
na energie. Tie zaistia kvalitu vnútorného
prostredia na bývanie. Teplo, chlad,
čerstvý vzduch, teplá voda majú priamy
vplyv na život v uzatvorenom priestore.

Zaistenie kvality prostredia pri stavbe
domu je komplexná služba. Projektant vyberá optimálnu zostavu produktov, ktoré
montážna firma namontuje a servisná firma uvedie do prevádzky. Funkčný systém
by mal odteraz vytvárať kvalitné a zdravé
vnútorné prostredie po celú dobu svojej
životnosti, prispôsobený požiadavkám
a nárokom obyvateľov. Aby bol úžitok
pre obyvateľov maximálny, je nutné ho
sledovať a udržiavať.
Toto je naša predstava komplexnej
služby, preto sme sa rozhodli v máji a júni
zorganizovať sériu odborných seminárov
pre projektantov a architektov, kde otvoríme témy kvality vnútorného prostredia, legislatívnych zmien a projektovania
stavieb budúcnosti.
Viac informácií nájdete na www.slovensko.wolf.eu.

Zlatú plaketu Coneco 2019 si odniesla
riadiaca jednotka vnútorného prostredia
VELUX ACTIVE. Odborná porota ocenila
originálny systém na monitorovanie a riadenie vnútornej klímy budov s oknami
VELUX.

Moderné technológie sa o zdravé vnútorné prostredie postarajú za vás. Inteligentný systém VELUX ACTIVE automaticky vyvetrá i zatiahne rolety, aby sa
interiér neprehrieval.
Ďalším ocenením pre spoločnosť VELUX
bola cena časopisov Stavebníctvo a bývanie a TOP trendy v bývaní vydavateľstva
MEDIA ST. Ocenenie za Najinovatívnejší
výrobok podľa vydavateľstva získal exponát VELUX INTEGRA® za inovatívne
technológie ovládania strešných okien,
žalúzií a roliet.

Inteligentné technológie
bodovali
Počas veľtrhu Coneco 2019 boli
v Inchebe už tradične udelené viaceré
ocenenia. Dve z nich si odniesol VELUX
za inovatívne riešenia v oblasti riešenia
zdravého bývania.
Na uplynulom ročníku veľtrhu Coneco
Racioenergia spoločnosť VELUX vo svojom stánku predstavila okrem strešných
okien aj inteligentné technológie v oblasti riešenia pre zdravé domácnosti. Práve
tie návštevníkov zaujali a úspech mali aj
u odbornej verejnosti, ktorá im udelila až
dve významné ocenenia.

Okná, rolety či žalúzie VELUX INTEGRA®
tvoria základ inteligentného riešenia
vášho vnútorného prostredia. K dispozícii
sú produkty poháňané elektrickým alebo
solárnym systémom.
www.velux.sk/vyrobky/inteligentnadomacnost

