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„Pracovníci našeho družstva 
z technického úseku a úseku in-
ženýrských činností se Dne ote-
vřených dveří v Delfy zúčastnili 
již poněkolikáté,“ sdělil zástup-
ce vedoucí technického úseku 
Martin Losos, jenž se nám stal 
průvodcem po akci.

DLOUHOLETÝ 
PARTNER

Krušnohorci zašli do Del-
fy nejen proto, aby získali nové 
poznatky pro svoji práci, ale 
také proto, že firma je dlouho-
letým partnerem SBD Krušno-
hor, zabývajícím se prodejem 
stavebních materiálů. Umož-
ňuje předsedům SA/SVJ nákup 
drobného zboží k zajišťování 
údržby v jejich domech. Tech-
nici družstva tak mohou předse-
dům radit, co nakoupit pro kon-
krétní účel prováděné údržby. 
„Protože s Delfy máme uzavře-
nou smlouvu na drobné náku-
py, je prospěšné se účastnit Dne 
otevřených dveří, kde se mů-
žeme dozvědět i informace po-
třebné také pro naši práci,“ pod-
trhl Martin Losos.

VÝVOJ

Dne otevřených dveří v Del-
fy se zúčastňují firmy, které  

s mosteckým dodavatelem sta-
vebních materiálů spolupracu-
jí. „Každý rok je tam k vidění 
něco nového – anebo pokud ne 
zcela něco nového, tak firma, 
která zrovna nemůže nabídnout 
novinku, se orientuje na pre-
zentaci svých osvědčených, ale 
vylepšených výrobků. V pod-
statě se dá vysledovat vývoj  
v tomto oboru,“ zhodnotil Mar-
tin Losos.

STACHEMA

Tradičním vystavovatelem na 
Dnech otevřených dveří v Delfy 
je Stachema. Vloni mimo jiné 
zaujala prezentací kamenných 
koberců (ve zpravodaji jsme  
o tom psali). Stachema je vý-
robcem stavební chemie. „Hlav-
ní smyslem její činnosti je pro-
dukce epoxidových přípravků. 
Vloni se pracovníci Stachemy 
soustředili na prezentaci che-
mie, jejíž použití brání vzniku 
plísní a řas na fasádách, a pro-
středků vhodných pro jejich li-
kvidaci. Letos prezentovali epo-
xidové samonivelační stěrky,“ 
popsal Martin Losos. Patří mezi 
ně například také dvousložková 
bezrozpouštědlová vodou ředi-
telná epoxidová samonivelační 
hmota pro podlahy s běžnou až 
střední zátěží.

PCI

„Systém zatepleného balko-
nu od značky PCI optimálně eli-
minuje liniové tepelné mosty  
v místech napojení balkonů a lo-
džií na svislé konstrukce. Na-
víc díky speciální difuzní vrstvě 
umožňuje rychlou aplikaci po-
vrchových souvrství a tím maxi-
málně zkracuje dobu realizace. 
Zároveň díky svým vysokým di-
fuzním schopnostem zaručuje 
mimořádně dlouhou životnost. 
Všechny komponenty a jed-
notlivé vrstvy jsou mezi sebou 
kompatibilní a tvoří tak jednot-
ný celek, který rovnoměrně eli-
minuje namáhání povětrnostní-
mi vlivy. Tím, že je celý systém 
od jednoho výrobce, jsou jaká-
koli rizika spojená s kombinací 
různých výrobců minimalizová-
na,“ píše o sobě v propagačních 
materiálech firma.

PCI se specializuje na certifi-
kované systémy pro sanace bal-
konů, lodžií, teras a pro sana-
ce podlah. „Její specialisté vy-
mysleli nový systém, který ne-
zatěžuje nosnou konstrukci. To 
při svých prezentacích přímo 
vyzdvihovali. Měli mimo jiné  
i novou nivelační vložku, jež do-
káže odvést vodu z konstrukce  
v případě zatečení vody do ní.

CZECH PIPE 
RELINING

Relining je inovativní meto-
da v oblasti renovace odpadního 
potrubí, při které není třeba ča-
sově náročných demolic. Zasta-
ralé nebo nefunkční potrubí se 
uvnitř zrenovuje vrstvou poly-
merní směsi, která vytvoří nový 
odolný povrch.

Krušnohorci vstoupili otevřenými dveřmi
Již tradičně uspořádala firma Delfy – dodavatel stavebních 
materiálů, sídlící v mosteckých Velebudicích – Den otevřených 
dveří. Akce se zúčastnilo šest firem. Ty předvedly, co umějí  
a nabízejí. Návštěvníci akce zvažují, zda využijí představova-
ného ke koupi zboží nebo objednání nabízených služeb.

Pokračování na str. 8

Ten, kdo vstoupil do areálu firmy Delfy, musel si připadat jako na malém veletrhu.

Vzorník barevného provedení epoxidových stěrek upoutal pozornost Martina Lososa.Firma PCI prezentovala certifikovaný systém zateplení lodžií.
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firmy Delfy a zjišťovali co je pro nás nového

Pracovníky družstva zajímala také prezentace firmy CPR.

Tým z firmy CPR byl důkazem toho, že nepodcenil přípravu na prezentaci.

Lidé z CPR ukázali čištění odpadního 
potrubí.

Kontrolu kvality odvedené práce pro-
vedl Adam Renka.

Hedviku Šebkovou zaujaly vzorky kamenných koberců.

Šikovné ruce + naše materiály = kvalitní dílo. Slogan firmy Hasit.



Firma dělá opravy potrubí 
nedestruktivní metodou. Dej-
me tomu, že je zjištěna závada 
na odpadním potrubí, v kana-
lizaci, v odvodu dešťové vody 
a vypadá to, že může jít o ná-
kladnou záležitost. Firma ale 
uklidňuje. Nemusí to být tak 
hrozné, jak se na první pohled 
zdá. „Vodítkem je nová meto-
da. Nejdříve se použije kame-
ra k vizuálnímu zjištění stavu. 
Potom dojde na vyfrézování, 
vyčištění a následují kontrol-
ní vstupy do kanalizace vsou-
váním techniky. Dutina je vy-
stříkána. Po vnitřním obvo-
du kanalizace vznikne povlak. 
Je trvalý a pružný. Pracovní-
ci firmy tvrdili, že díky nástři-
ku se veškeré spoje a netěsnosti  
i jiné vady materiálu utěsní,“ 
popsal Martin Losos. Postup 
použila firma na osinkocemen-
tové, betonové a litinové potru-
bí, i na PVC. V případě plastu 
stěny potrubí musejí být zdrs-
něné.

STALCO

Firma představila nářadí v ši-
rokém sortimentu od sekery až 
po krumpáče, hladítka, vodová-
hy, šroubováky. Jde o polského 
výrobce, který kvalitou dokáže 
zajistit výrobky pro hobby i profi 
užití. „Řekl bych, že jde o kvalit-
ní výrobky za přijatelnou cenu,“ 
vyhodnotil Martin Losos.

HASIT

Společnost produkuje hlav-
ně suché omítkové směsi a kro-
mě toho i vápenný hydrát a mle-
té vápno. Používá moderní tech-
nologie a know-how, díky nimž 
přinesla nové myšlenky v pří-
stupu k moderní výstavbě.

Tento výrobce stavebních 
materiálů ukázal v Delfy práci 
na renovaci omítky. Jeho pro-
dukt slouží k opravě těch sta-
rých a poškozených. Je účinný 
od 3 do 30 milimetrů. Vhodný 
je i pro okrasné omítky. „Díky 
renovační síle výrobku omítka 
vypadá nádherně,“ sdělil Mar-
tin Losos.

FN NANO

Nová technologie a firma ne-
soucí ve svém názvu označení 
nano. Jde tedy o užití nanotech-
nologií. Nanonátěry pro zdravé 
a čisté prostředí – zní slogan fir-
my.

Firma neměla venkovní stá-
nek, prezentace její činnosti 
probíhala ve školicím středisku 
Delfy v prvním patře budovy. 
„Pro nás obyčejné smrtelníky je 
to úplně něco nového. Asi má-
lokdo se s tím doposud setkal,  
i když firma to praktikuje prý už 
nějaké ty roky. Její zaměstnanci 
nám ukazovali výsledky odve-
dené práce. Přípravky firmy se 
nanášejí do interiéru či exterié-
ru a fungují na principu oxida-
ce. K tomu, aby to fungovalo, 
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Dokončení ze str. 6

Elastický nátěr slouží k sanaci trhlinek na fasádách.

Nabídka barev fasádního studia firmy PCI.

Nejen seznamování se s produkty firem, ale i konzumace dobrých jídel patřila k akci.
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 POZVÁNKA NA AKCI, KTERÁ UMÍ POTĚŠIT PO VYKONANÉ PRÁCI

MALÍŘ POKOJŮ
n	LEVNÉ	MALOVÁNÍ	BYTŮ	A	POKOJŮ
n	REKONSTRUKCE	BYTOVÝCH	JADER	 
A	KOUPELEN

n	VÝMĚNY	VAN,	OBKLADY	A	DLAŽBY
n	ÚKLIDOVÉ	SLUŽBY,	STROJNÍ	ČIŠTĚNÍ	
KOBERCŮ

 SENIORŮM SLEVA 10 %
n STANISLAV PECH – 721 739 927

INZERCE

je zapotřebí UV záření. K ak-
tivaci činnosti potřebuje svět-
lo. V letácích se píše o potře-
bě minimálního světla, aby pří-
pravky fungovaly. Jde o princip 
nástřiku na stěny. Ten v podsta-
tě pracuje při aktivaci světlem 
jako čistička vzduchu. Nemu-
síš si tedy pořizovat do domác-
nosti finančně nákladnou věc, 
aby čistila vzduch, můžeš pou-
žít nátěr. Ten umí pohltit pachy, 
pročistí vzduch, umí likvido-
vat viry, bakterie,“ popsal Mar-
tin Losos. Nátěr je vhodný pro 
astmatiky, čistí vzduch. Zvláště 
vhodné je použití nátěru v ne-
mocnicích. Výsledky jsou po-
dle sdělení firmy dobré. Pre-
zentující pracovníci vyprávěli 
o objektu jednoho supermarke-
tu, v jehož místnostech se vy-
skytovaly různé druhy zápachů. 
V jedné místnosti použili ná-
těr. O pomoc s ověřením úspěš-
nosti výsledku požádali slep-
ce. Ti mají zvláště dobře vyvi-
nutý čich. Vzali je do místnosti  
s provedeným nátěrem – a ti 
žádný zápach necítili. Pros-
tě čistý vzduch. „Nátěr elimi-

nuje pachy v kuchyních, na 
toaletách, zabraňuje usazeni-
nám mastnot v kuchyních, po-
máhá zabraňovat šíření plísní. 
Není jen pro vnitřní použití, je 
účinný i ve venkovním prostře-
dí. Nátěr se dá použít na omít-
ky. Jiné vyráběné nátěry také 
kupříkladu na impregnaci dře-
va. Proběhla ukázka, kde na je-
jím začátku bylo běžné dřevo 
po mnoha letech černé, ale za 
pomoci nátěru zůstalo světlé,“ 
referoval Martin Losos. Podle 
jeho slov má takovou ozdrav-
nou kúru za sebou v rámci testů 
několik objektů spadajících pod 
památkovou péči v Praze, ale  
i sochy poškozené trusem od 
holubů. „Trus znehodnocuje 
sochy, zůstávají na nich skvrny. 
Po použití nátěru se postupem 
času sochy dostaly do původní-
ho stavu. Jsou krásně čisté,“ in-
formoval Martin Losos.

Jeho celkový dojem? Použití 
nanotechnologie do místností je 
individuální. Určitě jej přivítají 
rodiny s dětmi, astmatici a cho-
vatelé domácích mazlíčků.

Ve společných prostorách 

domů je užití nátěrů asi ne příliš 
významné. Navíc jsou to pro-
story, kde bydlící nepobýva-
jí delší dobu. Kromě toho van-
dalové by jistě nátěry poškodi-
li a ty by se musely obnovovat, 
čili šlo by o finančně náročnou 
věc. Nátěry by ještě k tomu sou-
stavným poškozováním pozby-
ly svého významu.

Pokud jde o venkovní nátěry, 
v jejich případě je to asi hlav-

ně o financích a požadavcích in-
vestora.

Podle Martina Losose má fir-
ma pozitivní reference od zákaz-
níků – a těmi by se asi řídil. „Mně 
by se tyto nátěry líbily do domác-
nosti,“ uzavřel své pojednání.
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