
Minerálně vata ISOVER AKU
nutno vyplnit celou dutinu

Vrut TOPDEK ASSY

NAPOJENÍ P�Í�KY NA ST�ECHU

Podtšsnšně kontralatě páskou DEKTAPE TP 50

SDK páska Easy Flex No-Coat

 uměstit po provedeně omětky
Krycě d�evšná li�ta

ST.8001A
BIM

11-A
DEKROOF

Detail pochČzě z www.dekpartner.cz a je zde uplatn�no poznČně k 2019-11

ST.8001A

VÁŽENÍ PROJEKTANTI, ARCHITEKTI, 
TECHNICKY ZAMĚŘENÍ SPECIALISTÉ,

mnozí z vás mi asi dají za pravdu, že naprosto bezprecedentní průběh uplynulého roku 
se nám na dlouho zapíše v naší paměti. Ne všichni však na něj budou vzpomínat jen 
negativně. Pro některé se otevřely nové příležitosti, jiní byli přinuceni hledat nové vzorce 
chování jak v profesním životě, tak i v zaměstnání. Také pro společnosti v holdingu DEK 
tento rok znamenal postavit se nemalým výzvám, ale myslíme si, že se nám to 
ve většině případů dařilo.
Chci věřit, že i většina z vás bude toto období s odstupem času hodnotit obdobně. 
Proto vám v novém roce nemohu přát nic jiného než pevné zdraví, udržení dobré 
nálady, zachování chuti překonávat nové výzvy a co nejvíce nadhledu při řešení 
všedních i nečekaných situací. Doufám, že k tomu všemu alespoň nějakou měrou 
přispějeme i naší aktivitou v rámci programu DEKPARTNER. 
Ani v tomto období nechceme rezignovat na vzájemný osobní kontakt, a proto i nadále 
je vám k dispozici podpora poskytovaná proškolenými regionálními konzultačními 
techniky Stavebnin DEK, ať už přímo u vás či pomocí vzájemného vzdáleného propojení 
elektronickými komunikačními technologiemi.
V této souvislosti bych si dovolil představit či připomenout některé oblasti poskytované 
podpory v rámci programu DEKPARTNER.

Za tým DEKPARTNER
Ing. Libor Zdeněk
manažer programu DEKPARTNER

CELÝ ČLÁNEK

KATALOG SKLADBY A SYSTÉMY DEK

Právě vyšel aktualizovaný tištěný katalog SKLADBY A SYSTÉMY DEK. Obsahuje 
vybraná řešení skladeb a konstrukcí ze STAVEBNÍ KNIHOVNY DEK. Vybraná řešení 
jsou prověřena techniky Atelieru DEK a jsou doplněna o podrobné informace nezbytné 
pro kvalitní projektování. Katalog byl aktualizován a rozšířen o některá nová řešení, která 
vám rád představí náš regionální konzultační technik. 
Výrobky, skladby a konstrukce, včetně jejich vlastností a parametrů, které nejsou 
obsaženy v katalogu, lze efektivně vyhledávat po spuštění webové aplikace 
STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK.

DETAILY

Ke skladbám umístěným v katalogu SKLADBY A SYSTÉMY DEK byly aktualizovány, 
respektive k novým skladbám doplněny detaily (ve formátu PDF či DWG). 
Jejich zobrazení či stáhnutí je možné prostřednictvím STAVEBNÍ KNIHOVNY DEK 
po kliknutí na odkaz Detaily přímo u vybrané skladby.

ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK

Buďte efektivní a vyzkoušejte několik let zavedenou a prověřenou aplikaci na řízení 
a sledování staveb, která vám zjednoduší práci a zároveň ušetří čas. Elektronický 
stavební deník – buildary.online je aplikace, díky které máte přístup k aktuálním 
informacím o stavbě vždy a všude.

YOUTUBE KANAL DEKPARTNER

Během roku 2020 jsme spustili nový youtube kanál, jehož hlavním cílem je umožnit 
partnerům přístup k videím souvisejícím s technickou podporou poskytovanou v rámci 
programu DEKPARTNER a propojit se také s videokanály sesterských společností 
v rámci skupiny DEK.

VÍCE INFORMACÍ

SPUSTIT YOUTUBE KANÁL DEKPARTNER

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

• elektronický stavební deník
• management úkolů

30 dní

ZDARMA!

https://www.dekpartner.cz/
https://www.dekpartner.cz/aktuality/detail/2080
https://deksoft.eu/www/bimplugin/
https://www.dekpartner.cz/vzdelavaci-centrum/#0
https://www.youtube.com/channel/UCudw81oFnOOIDPl4IhrxTiQ
https://deksoft.eu/www/bimplugin/
https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostivar/akce/detail/312

