
VVyzerá to tak. Ten, ktorý ponúka dnešný trh so stavebným materiálom, už totiž 
neobsahuje azbest. Vláknocement sa tak v Európe opäť stáva veľmi perspektívnym pre 
svoje vynikajúce vlastnosti, medzi ktoré patria obzvlášť nízka hmotnosť, odolnosť proti 
poveternostným vplyvom, nehorľavosť, vysoká variabilita a ľahká spracovateľnosť.

Vláknocementový fasádny obklad 
Hardie Plank® s povrchom 
verne imitujúcim drevo ponúka 
�rma Cembrit.

Nová éra
vláknocementu?

www.cembrit.sk

Tehliarstvo na Slovensku 
má 2000 rokov

www.porotherm.skwww.porotherm.sk

NNajstaršia správa o výrobe tehál na našom území pochádza z roku 71 nášho letopočtu z 
okolia Stupavy. V druhom storočí sa pálenie tehál rozšírilo v oblasti dnešnej Bratislavy, 
Komárna a Trenčína. Spoločnosť Wienerberger,  „objaviteľ 
POROTHERMu“, je predsa len trochu 
mladší – zanedlho oslávi 200 rokov.

Aby teplo nevyletelo 
komínom

DDokonalé spaľovanie dreva prebieha až pri teplotách od 
900°C. Na dosiahnutie tak vysokých teplôt sa  preto v 
ohniskách krbových vložiek začínajú čoraz viac používať 
keramické materiály. Veľké množstvo energie, ktoré  pri 
horení dreva v takýchto ohniskách vzniká, je takmer 
nemožné zachytiť len systémom de�ektorov a 
predávaním tepla do vzduchu cez steny krbových 
vložiek. Potreba neochladzovať plamene a zároveň ich 
dĺžka preto priam nútia popredných výrobcov používať 
výmenníky nad krbovou vložkou.

Aby teplo nevyletelo 

www.mijori.sk

Strešná krytina, 
model Finnera 

Viac info nájdete na
www.ruukkistrechy.sk

AAko novinku vo svojom výrobnom programe spoločnosť Ruukki prináša na trh nový 
modulárny pro�l pod názvom Finnera, v novej povrchovej úprave Purex. 
Manipulácia s týmto materiálom je úplne jednoduchá a rovnako ako jeho montáž. 
Produkty s povrchovou 
úpravou PUREX budú 
mať záruku 40 rokov.

www.saibot.sk

VVykurovacia kaďa pre celú rodinu a priateľov spríjemní náročný a stresujúci 
deň, každú oslavu, či narodeninovú párty počas celého roka. Horúci 
kúpeľ v zime uvoľní svalstvo, zníži stres a posilní imunitu. V lete Vám 
zase poslúži na osvieženie počas 
horúcich dní. Takúto absolútnu 
pohodu v kruhu Vašich 
najbližších Vám umožní kúpacia 
kaďa – Vaše domáce, či 
chalupárske kúpalisko. A pritom 
za minimálne prevádzkové 
náklady.

BOCHEMIT optimalŠkandinávsky „zázrak”
aj na Slovensku

e-mail: media@bochemie.cz
www.bochemie.cz 

IIde o koncentrát organických účinných látok novej generácie pre dokonalú dlhodobú 
preventívnu ochranu dreva proti biotickým škodcom. V podstate ide o následníka veľmi 
rozšíreného a populárneho prostriedku na ochranu dreva Bochemit QB, z ktorého zdedil 
tie najlepšie vlastnosti ako je vysoká výdatnosť (z 1 kg až 50 m2 ošetrenej plochy)
a priaznivá cena, ale navyše je však zdokonalený a rozšírený o ďalší rad účinnostných 
parametrov.

Bochemit Optimal predstavuje optimálne 
riešenie pre tých, ktorí chcú pre ochranu 
dreva maximálnu spoľahlivosť a 
najvýhodnejšiu cenu.


