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Vo februári sa v hoteli Bellevue vo 
Vysokých Tatrách odovzdávali ceny 
Pokrývačských majstrovstiev Bramac 
2008. V poradí už XIII. ročník tejto 
súťaže profesionálnych pokrývačov lámal 
rekordy: do majstrovstiev prihlásilo až 154 
firiem, ktoré spolu zaslali 208 fotografií 
objektov pokrytých strešnou krytinou 
Bramac. Na podujatí sa zúčastnili všetci 
pokrývači, ktorí zaslali fotografiu svojho 
objektu so strechou Bramac. Tí potom 

svojím hlasovaním rozhodli o víťazoch 
v jednotlivých kategóriách. „Sme veľmi 
radi, že sa pomyselná latka tejto súťaže 
profesionálnych pokrývačov každý rok 
posúva vyššie a vyššie vzhľadom na 
zaujímavejšie, estetickejšie a realizačne 
kvalitnejšie objekty,“ hovorí Ing. Marian 
Brezovský, riaditeľ pre predaj a marketing.

Ocenení pokrývači v jednotlivých kategóriách:

I. kategória: Rodinné domy – novostavby
1. miesto – Arpád Bazsó, RD Želiezovce
2. miesto – Adrian Gabel – ADLA, RD Trenčín
3. miesto – FKM-STAV, s. r. o., RD Brezno

II. kategória: Spoločenské objekty – novostavby
1. miesto – Arpád Bazsó, Pivničný dom Želiezovce
2. miesto – Hotoval, s. r. o., Rekreačná chata 
                 Zemplínska Šírava
3. miesto – Ondrej Pluta, Polyfunkčný dom Kežmarok

III. kategória: Rodinné domy – rekonštrukcie
1. miesto – Hotoval, s. r. o., RD Trebišov
2. miesto – STAVin, s. r. o., RD Nové Mesto nad Váhom
3. miesto – BAPE, s. r. o., Rekreačná chata 
                 Oravská Lesná

IV. kategória: Spoločenské objekty – rekonštrukcie
1. miesto – Zlacký – Servisno-obchodná firma, 
                 Sídlo firmy Bardejov
2. miesto – Strechstav a píla Szöllös, Penzión Rožňava
3. miesto – Ján Laš, Materská škola Oščadnica

V. kategória: Historické objekty
1. miesto – Lukáš Polach, Kostol Smolinské
2. miesto – Dachcom, s. r. o., Kostol Brusnica
3. miesto – Ľudevít Galgóci, Objekt Domino Nitra

Trendové 
dekoratívne závesy 
Zaujímavým tipom z ponuky spoločnosti 
K-system, dodávateľa tieniacich 
systémov, sú posuvné panelové 
steny – atraktívny dekoračný prvok, 
aktuálny najmä v súčasných vzdušných 
interiéroch. V podstate ide o stenu 
zloženú z látkových panelov, ktoré sa 
dajú ľubovoľne posúvať. Na panely sa 
najčastejšie používajú roletové látky 
s antistatickou úpravou povrchu, na 
pojazd však možno prichytiť akúkoľvek 
textilnú tkaninu. Látky jednotlivých 
panelov sú na pojazdnej časti prichytené 
suchým zipsom, takže sa dajú ľahko demontovať. Práve vďaka tomu je jednoduchá ich 
údržba aj výmena – textilné panely si tak môžete obmieňať napríklad podľa ročných 
období či príležitostí. Výhodou systému sú rôzne spôsoby ovládania a tiež možnosť 
pripevniť na pojazd aj drevené lamely.
Viac informácií na www.ksystem.eu

Rekordy pokrývačských majstrovstiev Staviate? 
Tak v apríli 
zaskočte do Nitry
Stúpajúci záujem slovenskej 
verejnosti o montované a klasické 
drevodomy stál pri zrode 
samostatnej sekcie výstavy 
DOMEXPO, orientovanej na 
drevostavby, s názvom Postav si 
svoj drevoDOM. Okrem ponuky 
výrobcov a realizátorov drevodomov 
sú v jej rámci pre návštevníkov 
pripravené aj sprievodné aktivity 
zamerané na poskytovanie 
informácií o drevostavbách, 
nízkoenergetických a pasívnych 
domoch. Tento na Slovensku 
ojedinelý projekt tak umožní získať 
na jednom mieste komplexné 
informácie o drevostavbách 
– návštevníci nájdu v areáli 
nitrianskeho Agrokomplexu 
napríklad zónu bezplatného 
poradenstva s energetickým 
poradenstvom, s poradenstvom 
o výstavbe nízkoenergetických 
a pasívnych domov 
a s poradenstvom o drevodomoch. 
Užitočné informácie môžu získať aj 
na diskusných fórach, pri premietaní 
náučných filmov či praktických 
ukážkach stavania zo slamy. 
Okrem drevostavieb je tradičnou 
súčasťou výstavy DOMEXPO aj 
ponuka murovacích materiálov či 
vydavateľov katalógov typových 
domov a tiež ďalšie komodity 
potrebné pri stavbe a rekonštrukcii 
domu, ako sú dvere, okná, parkety, 
vykurovacia technika či strešné 
materiály. Výstavu dopĺňa aj 
medzinárodná predajná výstava pre 
záhradníctvo, záhradkárov, priateľov 
bonsajov a kvetov a životného 
prostredia BONSAI a GARDENIA

DOMEXPO Nitra potrvá od 16. do 
19. 4. 2009, výstava bude prístupná 
verejnosti každý deň  od 9.00 do 18.00 
hod., posledný deň do 16.00 hod.

Ocenený Pivničný dom v Želiezovciach, realizácia Arpád 
Bazsó


