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K-system, slovenský výrobca 
tieniacej techniky a sietí proti 
hmyzu, pozýva na 19. medzi-
národný veľtrh nábytku a by-
tových doplnkov Nábytok 
a bývanie Nitra 2009. V stán-

ku spoločnosti, v pavilóne M1 
sa návštevníci budú môcť 
osobne zoznámiť s novinkami 
v oblasti exteriérového a inte-
riérového dekoratívneho tie-
nenia. Tím profesionálnych 
poradcov bude v období od 
10. do 15. marca poskytovať 
zákazníkom na najväčšej plo-
che s dekoratívnym tienením 
informácie o produktoch spo-
ločnosti.

Zdroj: www.ksystem.eu

Slovenská tieniaca technika 
na veľtrhu

Spoločnosť Makrowin, s. r. o. 
uvádza na slovenský trh novú 
generáciu svojho dreveného 
okna Makrowin 88, ktorú bu-
de predávať pod obchodným 
označením Makrowin 88G2. 
Drevené okno (drevený rám) 
Makrowin 88G2 splnil náročné 
kritériá pri posudzovaní vhod-
nosti použitia v domoch s ex-
trémne vysokými nárokmi na 
tepelnoizolačné vlastnosti 
a získal certifikát Passivhaus-
-Iinstitut Dr. Wolfgang Feist, 
Darmstadt (PHI). Pre energetic-
ky pasívny dom je stanovená 
potreba tepla na vykurovanie 
15 kWh/m2 za rok. Požiadavky 
na rámy okien, ktoré sú vhod-
né do energeticky pasívneho 
domu, sú podľa metodiky PHI 
Darmstadt veľmi prísne. Tepel-
ná strata kvalitného pasívneho 
domu je približne 1,4 až 
1,6 kW. Znamená to, že tepel-
nú pohodu zabezpečí vzdu-
chotechnické zariadenie s re-
kuperáciou tepla a aktívnym 
dohrievaním vzduchu v reku-
perátore napr. elektrickou špi-
rálou alebo integrovaným zá-
sobníkom tepla. Teplota takto 
ohriateho vzduchu nepresahu-
je 40 °C. Pri nízkych vonkajších 
teplotách človek v interiéri veľ-

mi citlivo reaguje na chladné 
predmety, ktoré sú v jeho oko-
lí. Rám okna je v obvodovom 
plášti energeticky pasívneho 
domu prvok s najnižšou povr-
chovou teplotou, a preto sa 
naň kladú veľmi prísne požia-
davky. Ich splnenie je veľmi ná-
ročné a vyžaduje si dlhodobý 
vývoj a skúsenosti. Certifikát 
PHI vlastní v Európe veľmi malý 
okruh výrobcov. Spoločnosť 
Makrowin, s. r. o. ho získala 
ako jedna z prvých firiem 
v krajinách bývalého východné-
ho bloku.

Zdroj: Makrowin

Drevené okno do pasívnych domov

Tradičný, v poradí už 11. repre-
zentačný ples spoločnosti Pre-
mac, si účastníkov získal lahod-
nými chuťami a podmanivými 
melódiami v štýle francúzskej 
noci. Hotel Holiday Inn v Brati-
slave bol 7. februára miestom 

stretnutia obchodných partne-
rov spoločnosti Premac: šar-
mantných dám v nádherných 
róbach a elegantných džentl-
menov. Atmosféra francúzskeho 
kabaretu, ktorú dotvorili vystú-
penia tanečnej skupiny Extrava-
dansa, si okamžite podmanila 
všetkých prítomných. Tempera-
mentná moderátorka večera 
Veronika Paulovičová okorenila 
večer známymi šansónmi. Vý-
borná nálada na tanečnom par-
kete pokračovala aj počas bo-
hatej tomboly. Hlavnou cenou 
bola poľovačka v prekrásnych 
lesoch východného Slovenska. 
Počas celého večera spríjemňo-
val vo vedľajšom salóniku 
ochutnávku výborných vín 
folklórny súbor Bezanka.

(red)

Ples s francúzskym šarmom

V dňoch 16. až 19. apríla sa 
v areáli Agrokomplexu uskutoč-
ní ďalší ročník výstavy DOMEX-
PO Nitra. Stúpajúci záujem slo-
venskej verejnosti o montované 
a klasické drevodomy podnietil 
vytvorenie samostatnej sekcie 
výstavy orientovanej na drevo-
stavby pod názvom Postav si 
svoj drevoDOM. Okrem ponuky 
výrobcov a realizátorov drevo-
domov návštevníkov čakajú 
sprievodné aktivity, ktoré sa bu-
dú zameriavať na poskytovanie 
informácií o drevostavbách, níz-
koenergetických a pasívnych 
domoch. V hale M1 sa predsta-

ví ponuka parkiet, dvier, okien, 
brán, bazénov a vykurovacej 
techniky. V hale M2 sa budú 
prezentovať drevostavby, muro-
vacie materiály a ponuka vyda-
vateľov katalógov typových do-
mov, v hale M3 strešné 
materiály, strešné okná a ploty. 
Celú výstavu uzavrie v hale M4 
medzinárodná predajná výstava 
pre záhradníctvo, záhradkárov, 
priateľov bonsajov, kvetov a ži-
votného prostredia BONSAI 
a GARDENIA.

Zdroj: Domexpo

DOMEXPO 2009

Firma Schneider Electric prichá-
dza s ponukou inštalačného 
systému Optiline na spoľahlivé 
a flexibilné sieťové a dátové na-
pájanie modernej kancelárie. 
Optiline patrí k riešeniam pre 
kancelárie či konferenčné miest-
nosti, ktoré majú potenciál 
uspokojiť aj tých najnáročnej-
ších klientov. V ponuke je via-
cero radov produktov. Systém, 
ktorého súčasťou sú napr. inšta-
lačné kanály, podlahové rozvo-

dy, ministĺpiky, stĺpiky a  zásuv-
kové boxy, je kompaktný 
a spĺňa súčasne požiadavky es-
tetického vyhotovenia. Silové, 
dátové a sieťové napájanie sa 
ľahko inštaluje, je bezpečné 
a flexibilné, vďaka čomu sa aké-
koľvek zásahy v miestnosti 
môžu udiať rýchlo a bez prob-
lémov. Diskrétny dizajn viditeľ-
ných častí produktu harmonizu-
je s celkovým vyhotovením 
okolitých priestorov. Inštalačný 
systém Optiline ponúka počet-
né riešenia na zabezpečenie na-
pájania z rôznych miest, ako 
napr. zo stropu, steny, podlahy 
a tiež riešenia napájania ako in-
tegrovanej súčasti kancelárskych 
stolov. 
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Bezpečná a flexibilná inštalácia


