
HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK 
VE SPODNÍ STAVBĚ A NA TERASE

Odpovědi na otázky, které zazněly na Seminářích DEK 2019

Začátkem roku 2019 proběhly ve dvanácti městech Semináře DEK 2019. V tomto článku 
odpovídáme na dotazy k přednáškám Ing. Libora Koubka z Prahy a Ing. Jana Svobody 
z Hradce Králové. Obě přednášky se týkaly použití hydroizolačního systému DUALDEK. 
Ing.  Koubek se zabýval suterénem rodinného domu se zodpovědně stanovenými 
požadavky na stav vnitřního prostředí a vnitřních povrchů. Ing. Svoboda představil řešení 
rekonstrukce terasy na významné historické budově.

CELÝ ČLÁNEK

DEKSOFT – RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS

Program pro rychlé oceňování, který má 2 následující moduly:

KUBIX
• rychlý odhad ceny stavby s využitím parametrizovaných kubíkových cen dle cenové 

soustavy ÚRS
• vhodné pro novostavby rodinných a bytových domů, administrativních budov 

a halových objektů
• získání ceny stavby za 10–20 minut, vysoká přesnost
• cena: 3 000 Kč bez DPH/rok   
•  podrobnosti

KOSTO
• propočet ceny stavby s využitím agregovaných cenových položek dle cenové 

soustavy ÚRS
• vhodné pro novostavby rodinných a bytových domů, administrativní budovy, 

budovy občanské vybavenosti (např. školy) a budovy pro výrobu a služby
• získání ceny stavby za 3–8 hodin, vysoká přesnost
• cena: 4 000 Kč bez DPH/rok
•  podrobnosti

20% sleva pro DEKPARTNERY – objednávky
Školení KUBIX i KOSTO provádí ÚRS – termíny, podrobnosti a přihlášení

NETRADIČNÍ SORTIMENT NA WEBU DEK.CZ

Je tomu již rok, kdy jsme k nabídce stavebního materiálu zařadili sortiment pro nás 
zcela nový, a to sortiment nábytku do interiéru a na zahradu. Za necelý rok prodeje přes 
internet jsme se přesvědčili, že mnohé naše zákazníky tento sortiment oslovil. Nábytek 
lze nakoupit pouze na e-shopu, v prodejnách ho nevystavujeme. Prohlédněte si letošní 
kolekci nábytku a nechte se inspirovat.
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https://www.dekpartner.cz/
https://www.dekpartner.cz/aktuality/detail/246http://
https://www.dek.cz/sekce/7-nabytek-a-zahrada
https://deksoft.eu/produkty/kategorie/21

