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Provozní doba na přelomu
roku 2016 a 2017.
Středa 21. 12. 2016
•poslední expediční den
•expedice a velkoobchod do 14 hod

Čtvrtek 22. 12. 2016

Novinky v nabídce:
SGG TIMELESS ®
Tento nový produkt Saint-Gobain Glass si
u vás získává velkou popularitu a stále jej
jako produkt poptáváte pro své dodávky na
vanové a sprchové zástěny.

•uzavření závodů - inventury

23. 12. 2016 – 1. 1. 2017

CalumenLive
SAINT-GOBAIN jakožto progresivní tvůrce
aplikací pro ty kteří pracují se sklem
připravil novou stránku věnující se
řešením v zasklení.
Řešení pro každý technický detail vašeho
zasklení. CalumenLive je zdarma a pomůže
Vám najít a vyhodnotit nejvhodnější zasklení
pro Vaše projekty.

•celozávodní dovolená

pondělí 2. 1. 2017
•první pracovní den
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v
uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i
pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou
spolupráci.
Více podrobností najdete na našich
webových stránkách v sekci AKTUALITY.

A protože přibývá míst, kde jste se rozhodli
tento produkt použít, stala se dosavadní
nabídka síly skloviny nedostačující. Z tohoto
důvodu jsme do standardních skladových
zásob zařadili TIMELESS i v síle 10mm .
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Jeho stránky pracují v různých verzích,
vhodných pro vaše zařízení, ze kterého na
stránku
přistupujete.
Více
napoví
informační video, které na stránkách
naleznete.
CalumenLive je zlepšením pro ty kdo
potřebují pracovat s programem kdekoliv a
kdykoliv a to bez potřeby instalovat potřebný
program. Následně si hlídat jeho aktualizace
a mít tak vždy platné parametry pro
jednotlivá zasklení. Ověřit si tak základní
parametry jako je světelný faktor, tepelná
propustnost, akustika, UV faktor, třída
bezpečnosti a další je nyní snadnější.
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CalumenLive :
1.

Je jednoduchý a účinný

Pravidla pro výpočet a technické výstupy
CalumenLive jsou ověřeny TUV Rheinland
Quality Report 11923R-11-33705 pro normy
EN 410 a EN 673.

2.

republice. Společnost ČEZ jej pak vybavila
solárními panely, tepelným čerpadlem a
dalšími vymoženostmi dnešní doby.

FÓRA A VÝSTAVY
SAINT-GOBAIN fórum 2017
Co se stane když...?“
Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích
udržitelného bydlení pořádá již pátou sérii
odborných
seminářů
pro
projektanty,
architekty, stavební firmy a ostatní
profesionály ve stavebnictví. Semináře se v
roce 2017 zaměří na problémy na stavbách z
pohledu projektanta, způsobené zejména
nepochopením projektu nebo případně
nevhodným
provedením
projektové
dokumentace.

Podle programu se přesouval mezi
jednotlivými prodejnami OBI a aby se rodiče
mohli plně věnovat seznamování se s novou
technologií byl součástí akce i doprovodný
program pro děti..

Nabízí dva způsoby výpočtu

Calumen můžete použít pro nalezení
zasklení, které splňuje Vaše technické
požadavky
nebo
pro
vyhodnocení
technických vlastností zasklení.

Jednotlivá témata seminářů vychází ze
stavební a projektové praxe a jsou
podložena
dlouholetými
zkušenostmi
projektování, přípravy a realizace staveb.
Program účastníkům nabídne široký pohled
na všechny typy konstrukcí a předcházení
problémům při jejich výstavbě již ve fázi
projektování. Zblízka se podíváme na toto
téma zejména z pohledu projektanta, ale
také z pohledu realizační firmy. V detailech
se zaměříme na konkrétní typy konstrukcí a
použité stavební materiály.
Účast na seminářích je bezplatná.

Za pomoci dvou metod zde zjistíte parametry
zasklení. Na výběr máte buď předdefinovaná
složení, nebo si složení skla zvolíte sami. Na
výběr máte jak jednoduché zasklení, tak i
dvojité či trojité zasklení.
Následně si můžete výsledek vytisknout ve
formátu PDF či odeslat na zvolenou
emailovou adresu.
Stránky pracují v několika jazycích a
samozřejmě je dostupný i v češtině.

Více podrobností, místa a termíny konání,
přihlášku, seznam témat a přednášejících
najdete na webových stránkách fóra.
http://www.sgforum.cz/
Součástí stránek jsou i témata minulých
ročníků.

V rámci svého cestování byla jeho nejdelší
zastávkou účast na výstavě ForArch
v Praze. Více podrobností rovněž najdete na
našich
webových
stránkách
v sekci
AKTUALITY. Zde je i PDF soubor
s podrobným výpisem vystavovaných
materiálů.

VEZEME VÁM DŮM
Roadshow s domem plným vzorových materiálů
z produkce SAINT-GOBAIN.

SAINT-GOBAIN

a

skupina

ČEZ

v měsících září a říjen pořádala roadshow
Vezeme vám dům. Dům postavený za
pomoci těch nejmodernějších materiálů ze
sortimentu

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ.
Odkaz najdete jej na našich www stránkách

byl zkonstruován tak, že se za pomoci
speciálně
upraveného
tahače,
mohl
pohybovat mezi jednotlivými městy v naší
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nebo
na
Facebookovém
profilu:
https://www.facebook.com/vezemevamdum/
?fref=ts

