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Z činnosti združenia SLOVENERGOokno
Zmena stanov združenia
Členovia združenia SLOVENERGOokno na svojej výročnej členskej schôdzi
konanej dňa 11.6.2018 v Nitre schválil zmeny vo svojich stanovách. Najvýznamnejšími zmenami sú:
1) rozšírenie členskej základne aj o vybraných predajcov distribujúcich slovenské výrobky;
2) schválenie diferencovaného členského podľa výšky obratu a tým aj
sprístupnenie združenia pre malých výrobcov a predajcov;
3) zriadenie odborných komisií technickej podpory výroby a montáže (OK),
ktorých náplňou bude najmä tvorba a predkladanie pracovných návrhov
smerníc združenia a priprava návrhov a stanovisk k návrhom technických
noriem.
Viac informácii nájdete na http://www.slovenergookno.sk/plnime/stanovy/

Pokračujeme vo vzdelávaní montážnikov

Združenie SLOVENERGOokno v spolupráci
so svojim členom spoločnosťou S.N.A.I.L., s.r.o. Lužianky pri Nitre pripravilo dňa 9.7.2018 ďalšie zaškolenie montážnikov okien a dverí. Tentokrát sa školili zamestnanci spoločností: REALTEC plus, spol. s r.o. Trnava a podnikateľa Tomáš Pohori - POHORI, Kamenný Most.
Viac informácii nájdete na http://www.slovenergookno.sk/ponukame/montaznikom-okien/

Spoločnosť MINTAL s.r.o. rozširuje svoju ponuku
Spoločnosť MINTAL s.r.o. rozširuje svoju ponuku drevohliníkových systémov o okno
MINTAL Classic so zasklením CLIMATOP ECLAZ. Okno sa svojím parametrom ročnej
energetickej bilancie 45,1 kWh/(m2 .rok) zaradilo k lídrom na trhu. Ide o prvý produkt,
kde je hodnotený aj vplyv letného obdobia a tienenia. Okno sa vyznačuje zlepšenými
funkciami solárneho zisku a svetelného prestupu.
Viac informácii: http://mintal.sk
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Školenie o nových trendoch v oknách a skle
Náš člen združenia Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Glassolutions
Nitrasklo usporiadal dňa 12.6. 2018 v kaštieli v Mojmírovciach prednáškové popoludnie s témami: najúčinnejší dištančný rámček na trhu, vlepovaní izolačných skiel, o
akustických a svetelných vlastnostiach izolačných skiel STADIP SILENCE a ECLAZ.
Viac informácii: http://glassolutions-dev-eu.sk.im-extra-web2.pub.sggs.sgdsi.lbn.fr/sk

Nové normy
V II. štvrťroku 2018 vstúpili do platnosti nové normy vzťahujúce sa aj na otvorové výplne stavieb:
STN EN 14298 (49 1019) Rezivo. Hodnotenie kvality sušenia
STN EN 12604 (74 6470) Brány a vráta. Mechanické vlastnosti. Požiadavky a škúšobné metódy
STN EN 13126-8 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na
kovanie na sklopné, otváravo-sklopné okná a balkónové dvere  
Vydané v AJ
Viac informácii: http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx

Ponúkame sponzorovanie oslavy 10. výročia vzniku združenia, konferencie a vydania publikácie:
Partner konferencie a sponzor publikácie: 800€ , člen združenia 500€
Hlavný partner konferencie a sponzor publikácie 1500€
Generálny partner konferencie a sponzor publikácie (podľa dohody)
Partner konferencie a sponzor publikácie má možnosť uviesť logo svojej firmy v publikácii a v OKNOvinách® má jednu reklamnú
stranu
Hlavný partner konferencie a sponzor publikácie má možnosť uviesť logo svojej firmy v publikácii a v OKNOvinách® má dve
reklamné strany
Generálny partner konferencie a sponzor publikácie má možnosť uviesť jednu reklamnú stranu v publikácii a PR článok v OKNOvinách®.
Okrem toho je možná celostranová reklama v publikácii v cene 3000 €
Termín vydania pozvánky a uzávierky doručenia loga: 31.7.2018
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