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 Leader  v  inovacích 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

Brož Tvář kamene® Gabro 

Brož Tvář dřeva® 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

Největší formát dlažby  

na českém trhu v duchu  

hesla 

"absolutní svoboda  

rozměru 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

V únoru spuštěna nová 

výrobní linka na výrobu 

velkoformátových a 

speciálních prvků ve 

středisku Otnice 
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umístění  v užší  nominaci  
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ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.  

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

   Vznik v roce 2008 

    

   100% dceřiná společnost ČEZ, a.s. 

 

    Nyní 40 zaměstnanců, plánováno  více než 400  

      (1.1.2015) 

 

    Zakládající člen ASVEP 

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

     Provozování tzv. zadního palivového cyklu tepelných 

 elektráren (údržba, provozování, rekultivace, atd.) 

 

     Prodej energetických produktů externím zákazníkům 

 

     Zajištění projektové činnosti (in Projekt Louny 

 Engineering), certifikace stavebních výrobků pro 

 Skupinu ČEZ, registrace podle REACH, atd. 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

ENERGETICKÉ 

PRODUKTY – 

POPÍLEK DO 

BETONU 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

VÝROBKY 

 
UMĚLÉ KAMENIVO – 

SPÉKANÉ, NESPÉKANÉ 

  

(SPOLUPRÁCE VUT BRNO) 

Umělé kamenivo nespékané 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

VÝROBKY 
ALTERNATIVNÍ POJIVO 

PRO VÝROBU 

EKOLOGICKY 

ŠETRNÝCH  

CEMENTOVÝCH 

KOMPOZITŮ 

(SPOLUPRÁCE VUT 

BRNO, ČVUT PRAHA) 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Tři výrobní závody, plocha 165 000 m2 

16 let trvající historie společnosti 

Zaměstnáváme 140 kmenových pracovníků   

 20 let záruka na výrobky 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



1 800 typů stávajících výrobků 

Investice do Vývoje nových výrobků 

Vlastní zkušební laboratoř 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Snižování energetické náročnosti výroby 

Jsme držitelé užitných a průmyslových vzorů 

 Školení odběratelských firem 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Rozšíření trhu o Slovenskou republiku  

Vzdělávání zaměstnanců 

Podpora prodeje – poradenství – návrhy zdarma  
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Trojnásobný vítěz soutěže „Nejlepší výrobce stavebnin“  

Ocenění za nápaditost „Stavební výrobek roku 2013“ 

Samočistící úprava Ekoaktiv a technologie AQUASTOP!   

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Kámen a písek, spol. s.r.o. 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



 Česko-rakouská firma se sídlem  

     v Českém Krumlově 

 Působiště v jihočeském kraji 

 9 kamenolomů, 131 zaměstnanců 

 

 Celková těžba 1,8 mil. tun ročně,  

     obrat 335 mil. Kč 

 

 Hlavní činnost – těžba kamene, 

    výroba drceného kameniva a jeho        

… prodej, důraz na inovace a ochranu   

    životního prostředí 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

Ochrana životního prostředí a inovace ve 

výrobních technologiích:  

 
 Celková rekonstrukce kamenolomu Rejta 

 Investiční náklad 29 mil. CZK 

 Vybudování kompletního odprášení kamenolomu 

 Drcení s nižšími otáčkami pomocí moderních 

drtičů a interpartikulární drcení 

 Celkové snížení emisí prachu při výrobě 

kameniva o 20 % 

 

 Inovace 
 Nasazení drtičů nového typu, oddělení stupňů 

drcení, míchání širokých frakcí kameniva – přesná 

křivka zrnitosti 

 Zvýšení kvality kameniva na evropské standardy 

 

 

 



Odsávání kamenolomu Rejta 
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Kamenolom Rejta po rekonstrukci 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2011 

umístění v užší nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 

Kuželový drtič Nordberg HP200 
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26 Technistone… 

• Má více jak 20ti-letou tradici v odvětví technického  

kamene 
 

• Vyrobil více než 5 100 000 m2 deskoviny od roku  

1992 
 

• Vyrábí zhruba 55 000 m2 deskoviny měsíčně  

za použití originální technologie Breton 
 

• Je aktivním členem A.St.A. Europe  
 

• Vyvíjí inovativní barvy, struktury a speciální  

povrchy 
 

• Úspěšně exportuje do více jak 75 států  

na 5 světových kontinentech             

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Klíčové evoluční kroky Technistone 

 

• Reorientace oddělení Vývoje na 

potřeby koncových zákazníků a 

trhu 
  

• Neustálá modernizace výrobních 

linek a zavádění efektivních 

výrobních procesů 
 

• Zlepšení dostupnosti výrobků 
 

• Intenzivní a úzká spolupráce             

s partnery, distributory a dalšími 

složkami podílejícími se na prodeji 

produktů  

 

 

 

 
 

27 Technistone… 
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Výrobní hala Technistone  

28 Technistone… 
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kategorie do 200 zaměstnanců 



Technistone REFERENCE 

29 

Al Wakra Hospital - Qatar 

Heathrow Airport - UK 

Technistone… 
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kategorie do 200 zaměstnanců 



30 

Technistone REFERENCE 

Hilton Hotel - Poland 

Kempinski Hotel – Czech Republic 

Technistone… 
NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie do 200 zaměstnanců 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2013 
 

umístění v užší nominaci  

 

 kategorie nad 200 zaměstnanců  

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



 
 Baumit v Evropě: 

21 let v ČR 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

    Baumit „cool“ -  888 odstínů pro tmavé fasády     

 

                  

                      



NEJLEPŠÍ VÝROBCE ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

  Baumit open Premium – zateplení, které dýchá!   

 
   



NEJLEPŠÍ VÝROBCE ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

                Baumit StarTrack – lepicí kotva. 

 

                                                               Fasáda bez tepelných 

              mostů!   



NEJLEPŠÍ VÝROBCE ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

                             Zdravé bydlení !    

                 

      Baumit Klima, 

      vnitřní omítkový  

                systém pro zdravé 

      bydlení. 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 
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umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

   Jeden z největších výrobců betonových prvků pro malou 

architekturu, silniční infrastrukturu a odvodňovacích  systémů  dálnic a 

letišť v České republice. 

  

  Vyrábí především betonovou dlažbu a další betonové prvky jako 

jsou plotové systémy, systémy pro stavby opěrných zdí, palisády,  

obrubníky, žlaby, tvárnice, odvodňovací systémy zpevněných ploch a 

další sortiment betonových výrobků.  



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

  Společnost soustavně a systematicky buduje své portfolio  

     výrobků, které svým estetickým i kvalitativním provedením dovolují 

     stálý rozvoj staveb patřících do staveb malé či zahradní architektury.  

 

   Její téměř 22 letá zkušenost v oboru ji jasně orientuje a dává do 

      popředí následující kritéria pohledů na její činnost. 

 

   Za prioritní považuje kvalitu výrobků, která začíná dodržováním 

      fyzikálních vlastností výrobků a končí jejich estetickou kvalitou. 

 

   K tomu, jako jediní, vlastní svoji akreditovanou laboratoř.  



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 

   Cena výrobků dodávaných na trh je pouze částí konkrétní realizace,  

      nevyjadřující především aspekty životnosti, opravitelnosti a tím 

      ekonomické výhodnosti. 

 

   Pro společnost vždy byla a je prioritní péče o zákazníka, vnímání jeho 

      potřeb a vizí. Proto rozvíjí svoji flexibilitu, ať už v síti prodejců, v 

      kapacitní dopravě výrobků, ale také ve vývoji samotném. 

 

   Za samozřejmé považuje fungování a rozšiřování poradenského a 

      projektového servisu.  

 

   U výrobků užívá nejmodernějších technologií i materiálů k dosažení 

      špičkové estetické a hlavně funkční kvality výrobků. 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  
kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  
 umístění v užší nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
největší český výrobce cihlářského zboží  

   

   Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu  

  tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo 

      cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo  

  broušené cihly 

  keramické stropy a překlady 

  nosné překlady pro venkovní stínicí systémy 

  keramické stropní panely  

  cihelné komíny  

      nepálené cihly HELUZ NATURE ENERGY 

 

rok 2013          tržby  1 272 mil.Kč                        počet pracovníků  301 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  
 umístění v užší nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  
 umístění v užší nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU  
umístění v užší nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

První pasivní dům z cihel bez dodatečného zateplení 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

 Holcim Česko  je přední český výrobce a dodavatel cementu, kameniva, 

transportbetonu a souvisejících služeb. Holcim Česko se snaží udávat 

standard zákaznické spokojenosti v sektoru stavebních materiálů. V 

současnosti Holcim Česko zaměstnává kolem 400 pracovníků ve 24 

provozovnách a jeho obrat činí 1,7 mld Kč.  

 Holcim Česko je členem celosvětové skupiny Holcim. Skupina je 

majoritním nebo minoritním podílníkem ve více než 70 zemích. 

 

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

Výrobkové portfolio Holcim (Česko) a.s. 

 portlandské cementy  

 portlandské struskové cementy 

 portlandský směsný cement 

 vysokopecní cement síranovzdorný 

 portlandský cement s vápencem 

 maltovinové pojivo Profimalt 

 speciální pojiva Georoc 

 

 

Poskytujeme výrobky a služby vysoké kvality prostřednictvím individuálního 

přístupu k potřebám našich zákazníků. 

Vize Holcim „Tvoříme základy společné budoucnosti“ lze dosáhnout pouze tehdy, 

bude-li princip udržitelného rozvoje integrován do obchodní strategie. 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

 Technologická laboratoř v závodě 

Prachovice dbá o zajištění kvality 

všech vyráběných typů cementů  

 

 

 

 Technické centrum Pardubice,  

jehož součástí je akreditovaná 

zkušební laboratoř, zajištuje 

technologii pro naše vlastní 

betonárny a současně technický 

servis včetně poradenství pro naše 

odběratele cementu, betonu i 

kameniva 

 

 

 

 

     Zajištění kvality všech výrobků je naší prioritou 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

 Holcim Česko zajišťuje standardy pro životní prostředí, ochranu zdraví a 

bezpečnosti při práci v souladu s mezinárodními systémy managementu.  

 Většina podniků sdružených pod Holcim Česko je držitelem certifikátů v 

souladu s ISO 9001, ISO 14001 a OH&SAS 18001.  

 Síla a efektivnost těchto systémů Holcim leží v adaptaci a implementaci 

globálních standardů. Toto poskytuje možnost reagovat na místní potřeby a 

přitom se držet celosvětových norem. 

 

 

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

              Provozovny  

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 zaměstnanců 



představení společnosti 

 Pevně 

Jsme čestní a máme pevný charakter. Vyžadujeme a zajišťujeme 

vynikající výkon. Stavíme trvale udržitelný růst před rychlé úspěchy. 

 Spolehlivě 

Plníme naše sliby. Jsme silným a spolehlivým partnerem. Nabízíme 

našim zákazníkům nejlepší řešení. 

 Srdcem 

Usilujeme a dbáme o naše zaměstnance, jejich  

bezpečnost a rozvoj, náš svět a především 

o komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, 

 naše zákazníky a jejich úspěch. 

Zásady Holcim tvoří: 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



Společnost KÁMEN Zbraslav, a. s. působí na českém stavebním trhu již více než 20 let. 

Hlavním předmětem činnosti společnost KÁMEN Zbraslav je těžba nerostných surovin povrchovým 

způsobem, výroba, doprava a ukládání čerstvého betonu. 

V současné době společnost provozuje osm lomů a tři štěrkopískovny. Společnost dále vlastní 50-ti % 

podíl ve dvou dalších štěrkopískovnách. Celkový objem prodeje kameniva dosahuje téměř 5 mil. tun 

ročně a to ji řadí v oblasti produkce drceného a těženého kameniva mezi největší producenty v České 

republice. Společnost KÁMEN Zbraslav dále provozuje sedm betonáren.  

Mezi nejvýznamnější zakázky posledních let se řadí: 

 dodávky kameniva a betonu na generální opravu vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 na 

letišti Václava Havla Praha, Ruzyně, tato stavba získala ocení Dopravní stavba roku 2013  

 dodávky kameniva a betonu na kompletní rekonstrukci Jinočanské spojky Součást silničního 

okruhu kolem Prahy, stavba SOKP 515 

 dodávky kameniva na výstavbu nového dálničního úsek D8 Lovosice – Řehlovice 

 dodávky kameniva a betonu na výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, stavby SOKP 514, 513, 

512 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013  

 umístění v užší nominaci kategorie nad 200 

zaměstnanců 
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kategorie nad 200 zaměstnanců 



 
 V roce 2013 jsme zákazníkům dodali více 

než 25mil. m² obkladů. 

 

 V současnosti ve společnosti pracuje 

1450 lidí  v pěti výrobních závodech. 

 

 Výrobní závody: Chlumčany, Lubná u 

Rakovníka, Horní Bříza, Podbořany, 

Borovany. 
 
 Sídlo společnosti je v České republice v Plzni.  
 

 
 
 

LASSELSBERGER, s.r.o. (Česká republika)  
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LASSELSBERGER, s.r.o. – závod 

Chlumčany 
 

 Výrobní závod Chlumčany je 

nejmodernějším výrobním závodem 

skupiny LASSELSBERGER na výrobu 

dlaždic  s kapacitou výroby 10, 5 mil. m². 

 

 Špičková technologická úroveň = vysoká 

produktivita, konkurenceschopnost. 

  

 Prohloubení kooperace s dominantními 

partnery na strategických trzích. 

 
 Výroba ekologicky šetrných výrobků je součástí 

firemní strategie. 
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 Výroba neglazovaných technických 

dlaždic světoznámého označení 

TAURUS v modulových formátech od 

5x5 cm do 60x60 cm. 

 

 Široká nabídka glazovaných vysoce 

slinutých dlaždic typu KENTAUR pro 

interiérové i exteriérové použití. 

 

 Klasické i moderní formáty 30x60 a 

60x60 cm. 

 

 Kromě základních dlaždic jsou součástí 

nabídky funkční a dekorační doplňky 

(schodovky, sokle, mozaiky, řezané 

dekory). 

 

 

LASSELSBERGER, s.r.o. – závod Chlumčany 
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Reference 
AUTOSALÓNY  
BAZÉNY  
NEMOCNICE  
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
SPORTOVNÍ CENTRA 
RESTAURACE 
HOTELY 
ŠKOLY, ŠKOLKY 
SUPERMARKETY 
OBCHODNÍ CENTRA 
BYTOVÉ DOMY 
PRŮMYSLOVÉ PROVOZY 
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• Je součástí rakouské nadnárodní skupiny LASSELSBERGER - jednoho z 
předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, 
disperzních produktů, keramických materiálů a surovin. 

 

• Na českém trhu patří se čtyřmi výrobními závody dlouhodobě mezi přední 
výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích 
systémů.  

  

• Řadí se mezi významné zaměstnavatele v Jihočeském, Jihomoravském, 
Moravskoslezském a Středočeském kraji a vynakládá nemalé úsilí na 
zajišťování zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci fondů EU. 

 

• Stabilita společnosti je zárukou pro úspěšnou sociální politiku vůči 
zaměstnancům, kterých v nejrůznějších profesích společnost zaměstnává 
přes 215.  
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výrobní závod Studénka 

 

Společnost se v roce 2013 snažila posunout, v duchu svých stanovených hodnot 

a vizí, standardy českého stavebnictví na vyšší úroveň a podporuje zvýšení 

kreditu a významu stavebních firem.  

 

I proto se také snažila v roce 2013 oslovit kampaní Cemix Fachmansky dobrý. 

     

    „Fachman je poctivý řemeslník, který odvádí kvalitní 

     práci, má šikovné ruce a v nich skutečný um 

získaný léty      praxe. Je hrdý na svou práci a 

ručí za ni. Fachmani se      svými  zkušenostmi a 

dovednostmi společně s kvalitními      materiály garantují 

kvalitu a férovou hodnotu. Fachman je     pojem a my chceme, 

aby český Fachman byl      opravdovým 

synonymem kvality. Pro Fachmany vyvíjíme      a vyrábíme 

naše materiály tak, by se na ně mohli vždy     

 spolehnout.“  

 

Zavedla do sortimentu několik novinek, díky kterým využívá potenciál rostoucích 

segmentů jako jsou moderní sádrové omítky nebo dřevostavby.  
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Cemix je dlouhodobě oceňovaným výrobcem stavebních hmot  
 

 

 

 

 

 

Cemix nechybí u významných stavebních zakázek  
 

 

SYNOT TIP ARENA Praha  Kongresové centrum Zlín Lázeňský dům Valaška 

Luhačovice 
AMEBA Ostrava  
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

P- D Refractories CZ, a.s. 



Základní data o firmě 

-založena r.1892,kutací právo od r.1852 
 

-největší výrobce žárovzdorných materiálů v ČR  
 

-dodávky pro metalurgii,sklářství,cementářství,kotle a krby, 

 průmyslové pece,hliníkárenství,keramiku,spalovny odpadů 
 

-export s podílem 80 % do více než 40 zemí světa,mj.Čína, 

Indie,Brazílie,Chile,Japonsko,USA,Austrálie,Island apod. 
 

-vlastní výzkumně-vývojová základna 
 

-645 zaměstnanců,obrat 1 055 mil.Kč (2013) 
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Výrobní závod Velké Opatovice 
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Příklady žárovzdorných vyzdívek 
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Řízení kvality a testování nových výrobků 
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Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
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 Investice do technologie  a orientace na budoucnost ! 
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20 let  inovací 

cihel Porotherm 
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1. 4. 2014 – Nová linka pro výrobu cihel s minerální vatou 
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Broušené cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi 

=> jednovrstvé zdivo pasivního domu bez zateplení 

Pro pasivní a nízkoenergetické stavby 

v tl. stěny 30, 38, 44 a 50 cm 
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Pasivní a nízkoenergetické 

rodinné domy z cihel 

Porotherm T Profi 
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Porotherm S Profi   

SOKLOVÉ ZDIVO 
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Soklové cihly - Porotherm S Profi ( podzim 2014) 

 ochrana proti dešťové vodě první řady cihel nosného zdiva na základě 

 ideální ochrana proti nasáknutí zdiva při zatečení vody během výstavby 

38 S Profi 30 TS Profi 30 S Profi 24 S Profi 17,5 S Profi 
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Porotherm AKU Z   AKUSTICKÉ ZDIVO pro mezibytové příčky 

30 AKU Z 25 AKU Z 
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Fasádní keramický systém  

Argeton 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 

umístění v užší nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Referenční stavba – centrála  
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Společnost Xella CZ, s.r.o. 
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Společnost Xella CZ, s.r.o. je součástí nadnárodní Xella International, 

která působí v 32 Evropy, Ameriky a Asie a zaměstnává na 7 227 lidí.  

 

Xella CZ je předním výrobcem stavebních materiálů pro zdravé bydlení: 

tepelněizolačních tvárnic z bílého pórobetonu Ytong,  

akustických vápenopískových tvárnic Silka  

tepelněizolačních minerálních desek Multipor 

 

Rok 2013  

Tržby 938 mil Kč 

Zisk 151 mil Kč 

Počet pracovníků     283 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
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cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
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cena Ministerstva průmyslu a obchodu 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
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Vítězové soutěže  
převezmou  ceny  v Senátu 9.10.2014 

ČEZ ENERGETICKÉ 

PRODUKTY, S.R.O.  



Slavnostní vyhlášení výsledků 7.ročníku soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  

ROKU 2013  
 

Blahopřejeme všem zúčastněným  

a přejeme mnoho dalších úspěchů 

 

 23. 9. 2014 


