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Sila, ktorá ochráni vašu fasádu
Spoločnosť Baumit v tomto roku rozšírila ponuku tepelnoizolačných systémov o technologickú inováciu – špeciálny tepelnoizolačný systém Baumit Power, ktorý okrem tepelnej
ochrany zabezpečí s istotou aj najvyššiu ochranu fasády pred náhodným alebo i úmyselným mechanickým poškodením. Srdcom systému je špeciálny ochranný štít, ktorý tvorí
výstužná vrstva pevná ako pancier. Bezcementová disperzná stierka Baumit PowerFlex
obsahuje špeciálne aramidové vlákna, ktoré sa používajú aj pri nepriestrelných vestách
či pancierových autách. V kombinácii so sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex garantuje
Baumit PowerFlex perfektnú ochranu vašej fasády proti mechanickému poškodeniu
prierazom. Odolnosť voči prierazu je až 70 Joulov, čo je 7 x viac ako pri štandardných
tepelnoizolačných systémoch, a to bez akýchkoľvek poškodení povrchu systému. Okrem
extrémnej odolnosti voči mechanickej záťaži je odolný aj voči poveternostným vplyvom
počasia, akými sú ľadové krúpy či víchrica. Poradí si aj s rizikom poškodenia fasády pri
detskom šantení. Okrem toho bude vaša fasáda vďaka rozmanitým odtieňom z našej
vzorkovnice Baumit Life originálna a štýlová.
www. baumit.sk
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Protherm otvoril nové celoslovenské školiace stredisko
Spoločnosť Vaillant Group Slovakia otvorila nové celoslovenské školiace stredisko pre teoretické a praktické
vyučovanie týkajúce sa produktov značky Protherm vo svojom sídle v Skalici. Ročne by mala prejsť jeho bránami
zhruba tisícka vyškolených pracovníkov. Pôjde o servisné a montážne školenia či pravidelné kurzy pre obchodníkov a projektantov. Vaillant Group Slovakia, ktorá na slovenskom trhu tvorí nielen obchodné, ale aj servisné
zastúpenie pre značku Protherm, má na území Slovenska vybudovanú rozsiahlu sieť zmluvných predajných
a servisných firiem, ktoré je nevyhnutné pravidelne školiť nakoľko vysokú kvalitu montáží, ako aj servisných opráv,
je možné dosiahnuť len s kvalitnými technikmi a ich prístupom k zákazníkovi. Všetci technici musia byť vyškolení
na každý typ vykurovacieho zariadenia, na ktoré dostanú osvedčenie. Práve na to bude slúžiť nové školiace stredisko. Školenia plnia dôležitú úlohu aj z toho dôvodu, že podľa štatistiky má každá druhá domácnosť na Slovensku
nainštalované práve kotly tejto značky. V rámci tréningov sa bude
praktická časť (určená na zlepšovanie zručnosti servisných technikov a montážnikov) odohrávať na dvoch unikátnych tréningových
produktových stenách. Súčasťou prvej z nich sú závesné plynové
kondenzačné kotly zapojené do systému. Druhá nová tréningová
stena obsahuje nezapojené kondenzačné kotly. Na nich si účastníci budú trénovať servisnú činnosť. Vyskúšajú si napríklad, akým
spôsobom kotly rozoberať a ako prebieha výmena jednotlivých
súčiastok. Podmienkou všetkých druhov záruk na kotly značky
Protherm, je vykonávanie ročných technických kontrol zariadenia, ako aj nutnosť uvedenia kotla do prevádzky autorizovaným
technikom. Práve vďaka školeniam a pravidelnému vzdelávaniu sa
predchádza možným chybám, ktoré by mohli vzniknúť pri inštalácii
kotlov i ďalších zariadení, a tým aj možným reklamáciám.
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Ytong získal prestížne ocenenie Business Superbrands
Spoločnosť Xella Slovensko,
spol. s r.o., získala cenu Business
Superbrands Award 2015. Toto rozhodnutie Komisie expertov Business
Brand Council začleňuje značku
Ytong medzi elitné značky, ktoré
reprezentujú úspešný rozvoj brand
image. Pre zákazníkov a partnerov
je táto cena potvrdením kvality
výrobkov a posilnením ich dôvery
voči značke.
„Ocenenie Business Superbrands
si veľmi vážime. Potvrdzuje, že
naša kvalita, za ktorou sú desiatky
rokov inovácií a vývoja, je skutočná.
Chceme, aby si s našou značkou
zákazníci spojovali hodnoty, ako sú
spoľahlivosť a prémiovosť nášho materiálu. Práve takýmto spoločnostiam
je cena Superbrands udeľovaná,“
povedal pri tejto príležitosti konateľ
spoločnosti Xella Patrik Polakovič.

