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Doživotní hydroizolace betonu – jednoduše a spolehlivě
Mnozí z Vás se již při své stavební praxi setkali s pojmem krystalizační hydroizolace betonu. Z našeho sortimentu tuto technologii zastupuje produkt
SIKKATON B. Mezi hlavní přednosti této izolace betonu patří:







životnost stejná jako životnost betonové konstrukce (stane se součástí betonu)
zkrácení mokrých procesů - pro aplikaci není potřeba čekat na vyzrání betonu
jednoduché řešení členitosti betonových konstrukcí
izolace proti vodě, ropným produktům a chemickým látkám s pH > 5,0
jednoduchá aplikace
izolace proti tlakové vodě do 7 atm

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD APLIKACE – Izolace základové desky rodinného domu nad úrovní terénu:
Při výměře 10x15m (150m2) budete potřebovat: Sikkaton B (a stěrku Profidicht 1K Fix), vrtačku, kbelík
a vodu (na míchání), váleček, štětku nebo koště (na rozetření).
Do vody za stálého míchání přisypávejte Sikkaton B (10l vody / 7kg Sikkatonu) a do 20min rozetřete na
vlhký beton. Pro napojení na svislé izolace pak natřete kolem dokola pruh bitumenovou stěrkou v tl.3mm
(šíře pruhu cca 10cm na podlaze a 25cm svisle na zdi). Celková orientační cena: 20tis.kč bez DPH

ENERGETICKÁ SANACE A BIOKLIMATICKÉ
MATERIÁLY NA VŠE V PRAZE

TÉMĚŘ 8 Z 10 FIREM JIŽ NEPLÁNUJE
PŘIJÍMAT ZTRÁTOVÉ ZAKÁZKY

Ve středu 24.2.2016 proběhla před 70
studenty 2. a 3. ročníku VŠE,
podnikohospodářské fakulty,
prezentace, která odstartovala
spolupráci těchto studentů s naší firmou.
Zaměřili jsme se na představení
2 našich technologií:
1) ENERGETICKÉ SANACE
2) BIOKLIMATICKÉ OMÍTKY/STĚRKY
Se dvěma nejúspěšnějšími studenty uděláme rozhovor, o který se
s vámi rádi podělíme v jednom z příštích čísel tohoto newsletteru.

CELÝ ČLÁNEK A FOTOGRAFIE Z TÉTO PREZENTACE

TENTOKRÁT TO DÁM! ... aneb JAK
OBJEVIT SKRYTÝ POTENCIÁL
Víte, že jsou dvě věci, které v životě
opravdu chceme: "Dostat to, po čem
toužíme a těšit se z toho. Ale pouze
těm moudřejším je dáno i to druhé."
Jak jste na tom vy? Dokážete si svoje
úspěchy dostatečně užít a radovat se z
nich?

Podle ředitelů stavebních firem byl podíl ztrátových zakázek v roce 2015
na úrovni 9% (měřeno finančním objemem). Pro rok 2016 mají aktuálně
společnosti ve svých zásobnících ještě přibližně 4% ztrátových zakázek z
minulosti.
V letošním roce však 77% ředitelů potvrzuje, že již neplánují další
ztrátové zakázky přijímat. Pětina ředitelů (21%) připustila, že jsou
ochotni ztrátovou zakázku přijmout za účelem podpory dlouhodobé
spolupráce a 2% firem jsou ochotny přijmout takovou zakázku kvůli
udržení tržního podílu.
Dobrou zprávou je i to, že ředitelé
stavebních společností vidí
docela pozitivně vývoj tržního
podílu jejich firmy. V lepší výkony
než konkurence v roce 2016 věří
47% ředitelů stavebních
společností, 42% ředitelů pak
predikuje zachování svého
tržního podílu.
A sebedůvěra firem dále mírně roste i pro r. 2017, takže hlavu vzhůru
a plnou parou vpřed. :)

Uvědomovat si a prožít si svoje úspěchy
a naopak z neúspěchů čerpat poučení a
zkušenosti, má minimálně stejnou ne-li
vyšší hodnotu, než úspěch samotný.
Napište si své plány a sny - lidé, kteří si pravidelně zaznamenávají
svoje plány, sny a ambice mají o 32% vyšší pravděpodobnost, že
docílí pocitu úspěšné životní cesty.
Pomoci vám může i pravidelné vyhodnocování vašich cílů, ať už
se vám podaří docílit úspěšného výsledku či nikoliv. Lépe tak
uzavřete krátké i delší pracovní či životní etapy.
5 pochval na 1 kritiku - pro úspěšné fungování pracovního týmu
nebo vztahu, je nezbytné, aby poměr pozitivní zpětné vazby vůči
negativní byl minimálně 3:1, v ideálním případě 5:1. Máte to tak?
Pokračování příště… 
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