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Rychlé řešení vašich izolací s KVK PARABIT, a. s.

stránce. Práce s ním je velice
jednoduchá a usnadní vám
výběr vhodné hydroizolační

skladby konstrukce s doporučenými typy asfaltových
pásů. Po výběru stavební

Ilustrační foto: ČTK

Investice do průmyslových
a logistických nemovitostí loni v Evropě vzrostly meziročně o 28 procent na 21,1 miliardy eur (576,5 miliardy korun).
Roční rekord padl i v Česku,
kde se loni do tohoto typu nemovitostí investovalo 750 milionů eur (20,5 miliardy korun), uvedla realitní poradenská společnost JLL.
Pomyslný žebříček zemí vedou Velká Británie a Německo, kde objem investic do průmyslových nemovitostí dosáhl 8,2 a 3,6 miliardy eur (224
a 98 miliard korun). „To znamenalo prolomení dosavadních rekordů ročních investičních objemů. Nové roční rekordy zaznamenala také Česká republika, Polsko či Švýcarsko,“ uvedla JLL.
O čtvrtinu loni narostly
transakce s velkými portfolii,
jejich objem dosáhl deset miliard eur (273 miliard korun).
Téměř polovina z takto zobchodovaných nemovitostí se
přitom nachází ve Velké Británii či Německu.
„Rok 2014 byl z pohledu investic do logistických a průmyslových nemovitostí v Evropě skutečně výjimečný. Také region střední a východní
Evropy zaznamenal rekordní
zájem investorů o tento segment, což jen dokazuje, že se
z tohoto regionu stal jeden
z hlavních evropských realitních trhů,“ uvedl Dušan Šťastník z JLL.
(aa, čtk)

Umělé prkno na terasu?
Ekologické a vydrží vše

bonus a

100.000
kč

Náročná péče a velké náklady
často stavitele domů a majitele odrazují od jinak oblíbených
přírodních materiálů, jako je
například dřevo. Nyní je ale
i dispozici kompozitní materiál,

Kuchy zdarma
k bytu od nás

Developeři na
pražský trh letos
uvedou nejvíce
kanceláří od krize

žádný jiný odstín. Dá se i snadno
opravit a získat lze i prkna hladká s protiskluzovým povrchem
a s přirozeným vzhledem dřeva.
Chůze po podlaze z WPC je
nanejvýš příjemná. Prkna jsou
totiž dokonale hladká a až sametově jemná na dotek. Důležité je, že ani pokud na ně pálí
sluníčko, nebývají rozpálené.
Mají rovněž protiskluzovou
broušenou texturu.

Instalaci zvládnete sami
tedy výrobek z klasického dřeva
i ekologického plastu, a to přímo
od zavedeného českého výrobce
WPC – WOODPLASTIC.
Moderní technologie WPC, tedy různobarevná prkna z ní, která použijete na terasu, balkóny,
ochozy nebo ploty, jsou už na tak
dokonalé úrovni, že na pohled
nepoznáte, zda se díváte na přírodní dřevo nebo WPC.

Ekologické a přitom
snadno se udržuje
Není nutné je natírat či olejovat, brousit i jinak složitě ošetřovat. A co dělat při běžném
znečištění? Stačí je jednoduše
omýt mýdlovou vodou.
Pokud čistě náhodou WPC
podlahu poškrábete, nic se neděje, protože jsou tato prkna plně
probarvená a není tedy vidět

Pokud si 1. 4. 30. 4. 2015 koupíte byt od společnosti PSN
v Kladně nebo ve Slaném získáte zdarma kuchy skou
linku Sykora, a to včetně spot ebič dle va eho výběru
v hodnotě a 100.000 Kč.

Jednoduchou terasu může
navíc váš tesař nebo domácí
kutil zvládnout i sám. Prkna se
montují na rošty pomocí skrytých klipů. Tyto nosiče lze po-

ložit na původní podklad jako
je například stará dlažba či beton. Výsledná výška se pak dá
měnit podložkami, jimiž lze vyrovnávat nerovnosti nebo upravovat sklon. Prkna se rovněž
snadno řežou a je možné je dokonce i po nahřátí ohýbat. Díky
klipům se dá podlaha i snadno
rozebrat.
(rd, pr)

INZERCE

Cena kuchy ské linky se odvíjí od ceny bytu, a do hodnoty 100.000 Kč.
Akce a slevy se nesčítají. Nárok vzniká podepsáním kupní smlouvy.
Pravidla akce naleznete na www.psn.cz.

Tel.: 606 658 539

1001132635_A

739 467 291 | 312 240 419 | www.psn.cz

konstrukce a zaškrtnutím
podmínek pro vystavená namáhání a dalších požadavků
na typ objektu a nosné konstrukce se vám zobrazí tři doporučené skladby.
Při realizaci těchto skladeb
máte jistotu, že jste zvolili
správně v souladu s doporučením výrobce. Navíc tři navržené skladby jsou cenově
odstupňovány od minimální
po doporučenou, takže se můžete rozhodnout dle vašich finančních možností.
Pokud byste měli jakýkoli
dotaz z problematiky asfaltových hydroizolací, můžete
nám napsat dotaz přes službu
„Zeptejte se“, která je také na
úvodní
webové
stránce
www.kvkparabit.com. Přes
tuto službu vám odpovíme na
váš dotaz do 24 hodin. Navíc
zde najdete i archiv všech dotazů, které nám byly v minulosti zaslány, a můžete se jejich odpověďmi inspirovat
nebo si jen rozšířit své znalosti.
Budeme rádi, když budete
využívat výše popsané nástroje pro ulehčení vaší práce
a těšíme se na spolupráci při
použití našich výrobků nejen
ve fázi projekčních, ale i při
realizaci staveb.
(PR)
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Technické oddělení firmy
KVK PARABIT, a.s. nabízí také servis a poradenství, které
je k dispozici pro realizační
firmy, projektanty, ale také
širokou veřejnost.
Na webových stránkách
www.kvkparabit.com lze
získat všechny informace
k výrobkům, jejich použití,
způsob aplikace, doporučené
skladby atd. Lze využít
i „Konfigurátor“, který je
umístěn na úvodní webové

Investice do
průmyslových
nemovitostí byly loni
v Evropě rekordní

www.etechcz.com
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KVK PARABIT, a. s. je tradiční výrobce asfaltových izolací. Každý, kdo někdy potřeboval izolaci proti vodě nebo
vlhkosti, se setkal s pásy
Bitagit, Sklobit, Parabit nebo
Elastodek.
Protože se vše zrychluje
a hledají se cesty, jak ušetřit
čas i peníze, KVK PARABIT,
a. s. vyvinula samolepicí pásy, které dobu realizace zkracují až o 50 %. Díky vynikající
lepicí schopnosti umožňují
samolepicí pásy, oproti natavovacím pásům, snížit tloušťku a odpadá nebo minimalizuje se práce s otevřeným
ohněm, stačí sejmout ochrannou fólii a na připravený podklad pás jednoduše přilepit.
Tyto speciální asfaltové pásy
mají samolepicí povrch po celé ploše pásů, a tím se ušetří
čas potřebný pro natavování
nebo mechanické kotvení pásů k podkladu.
KVK PARABIT, a. s. vyrábí
různé typy samolepicích asfaltových pásů, které lze
uplatnit ve všech stavebních
konstrukcích: ve spodní stavbě jako izolace proti vodě
a radonu, ve střechách hlavně
jako podkladní a vrchní hydroizolace, ale také v pozici parozábrany anebo pojistné
hydroizolace.
O těchto pásech lze říci, že
nemají žádnou nevýhodu.
Mají dlouhou životnost, práce
s nimi je rychlejší a jednodušší, jsou levnější, není potřeba
žádné speciální vybavení
a aplikaci po zhlédnutí instruktážního videa na našich
webových stránkách zvládne
šikovný člověk i svépomocí.

středa 25. března 2015

Praha – Developeři letos plánují pustit na pražských trh
nejvíce nových kanceláří od
2
krize, až 200.000 m . Kvůli tomu očekávají, že nájemné
klesne. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q1/2015 zpracované
společnostmi CEEC Research
a KPMG Česká republika.
Loni bylo v hlavním městě
v 16 budovách dokončeno
149.000 metrů čtverečních administrativních ploch, což bylo nejvíce od předkrizového
roku 2009.
„Trh kancelářských prostor se v Praze potýká s přílivem nově dokončovaných
projektů. Na druhé straně,
kancelářské nemovitosti v
dobré lokalitě jsou preferovanou formou investice mezinárodních skupin a fondů.
Přebytek volných peněz na trhu a související nízké úrokové sazby posilují poptávku
a ve výsledku určují situaci na
trhu,“ uvedl Pavel Kliment,
partner odpovědný za služby
pro realitní a stavební společnosti KPMG v ČR.
Celková výměra moderních kancelářských ploch
v Praze přesáhla na konci roku
2014 tři miliony metrů čtverečních. Neobsazenost pražských kanceláří oproti třetímu čtvrtletí vzrostla o 1,2 procentního bodu. Bez nájemce
bylo na konci loňského roku
2
463.300 m
kancelářských
ploch. Podle Prague Research
Forum se letos plánuje dokončení 183.000 metrů kancelářských prostor.
(aa, čtk)

