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Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

Flexičlánky
Technické izolácie
Správy a informácie zo sveta tepelných a chladových technických izolácií.

Suchá výstavba
Množstvo zaujímavých článkov z oblasti kazetových stropných podhľadov.

Penové sklo
Dôležité príspevky a články o penovom skle.
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Najnovšie FLEXIČLÁNKY:
Zvyšovanie cien stropných podhľadov
5.5.2021
Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.06. 2021 sú v platnosti nové ceny na kazetové stropné podhľady. Zmena cien sa týka výrobcov: Knauf Ceiling Solutions kovové
kazety +10%, konštrukcia +5%, Safe Lock konštrukcia +5%, príslušenstvo (oko, hák, dvojpero) +10%. Všetky objednávky zaslané pred 01.06. 2021 budú realizované
podľa súčasných podmienok.

Rockwool – 07 – Obnoviteľnosť
15.3.2021
Kamenná vlna je recyklovateľná, a preto ju môžeme používať opakovane. Kameň je jedným z najbohatších nerastných surovín na našej
planéte. I tak ale musíme prírodné zdroje využívať čo najlepšie. Technológiu výroby kamennej vlny sme vytvorili takým spôsobom, ktorý nám
umožňuje využívať odpad z iných priemyselných odvetví ako alternatívny vstupný materiál.
Zobraziť viac →

Rockwool – 06 – Kameň a voda
20.2.2021
Kamenná vlna si poradí so vzdušnou vlhkosťou aj s hospodárením s vodou. Paropriepustnosť kamennej vlny pomáha udržiavať v budovách zdravú klímu. Kamennú vlnu
však dokážeme upraviť podľa našich potrieb tak, aby vodu odpudzovala alebo nasávala a postupne uvoľňovala. To sa hodí v poľnohospodárstve i protipovodňovom
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hospodárstve.
Zobraziť viac →

Rockwool – 05 – Estetika
15.1.2021
Funkčné aj estetické zároveň. Keď ľudia žijú a pracujú v esteticky príjemnom prostredí, cítia sa príjemne a sú plní energie. Prostredie, v
ktorom radi trávime čas, zvyšuje spolupatričnosť a prispieva k bezpečnejším a zdravším uliciam.
Zobraziť viac →

Kazetový strop Armstrong a AMF
12.1.2021
Radi by sme Vás informovali o zlúčení dvoch najväčších výrobcov kazetových stropov Armstrong a AMF. Kazetový strop Armstrong a kazetový strop AMF sa menia na
Knauf Ceiling Solutions.
Zobraziť viac →
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