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                O SPOLEČNOSTI 

 

- 17 let na trhu 

 

- dosažení pozice TOP 4 v krátkém čase 

 

- 4 výrobní závody, 1 obchodní středisko 

  výrobní závod Čeperka (Pardubice) 

   výrobní závod Paskov (Ostrava) 

   výrobní závod Bratčice (Brno) 

   výrobní závod Střítež (Jihlava) 

   prodejní sklad Praha 

 

- 100% účast českého kapitálu. 
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AKVIZICE  

 

- 30.1. 2015 společnosti BYMA Bratčice s.r.o.  

 

- rozšíření na 4 výrobní závody 

 

- nové výrobní portfolio: betonové dlaždice  

  reliéfní, vymývané, tryskané a hladké   

  v několika různých formátech a barevných 

  variantách. 
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  ČESKÁ KVALITA „OSVĚDČENO PRO STAVBU“ 

 

 

 

- první v oboru s tímto prestižním označením 

 

- použití pro: betonové dlažební bloky, betonové dlažební desky, 

                     betonové obrubníky, betonové tvárnice 

 

- program je podporovaný vládou České republiky 

 

- program je součástí Národní politiky kvality. 
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POUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNOLOGIE 

ORIENTUJEME SE NA ZÁKAZNÍKA 
 

  „Uspokojit Vaše přání a požadavky, nabídnout Vám  

   široký sortiment kvalitních betonových výrobků a  

   špičkový zákaznický servis“. 
 

                  JSME INOVATIVNÍ 
 

     „Inovace jsou základem našeho úspěchu a  

      hnacím motorem pro dynamický růst společnosti“. 
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     UDÁVÁME TREND V OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU 

                         BETONOVÝCH DLAŽEB 
 

 

AQUASTOP PROTECT – vnitřní impregnace a ochrana před vodou a  

                                           jemným prachem. 

 

EKOAKTIV – v součinnosti se sluncem pomáhá čistit nejen dlažbu,  

                       ale i její okolí. 

 

DITON EXLUSUVE PROTECT – revoluční NOVINKA v technologii  

                        zušlechťování. Betonový povrh je nenasákavý a uzavřen,  

                        tedy bez náchylnosti ke znečištění a velmi dobře se udržuje.  
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ORIENTACE NA KVALITU 

 
 

- vlastní zkušební laboratoř 

 

 

- snižování energetické a surovinové  

  náročnosti výroby s ohledem na  

  dopad životní prostředí  

 
 

-  držitel užitných a průmyslových vzorů. 
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PRVNÍ V OBORU V ČR – VYTVÁŘÍME BIM KNIHOVNY, 

PODPORUJEME ARCHITEKTY A PROJEKTANTY 
 

 

 

BIM KNIHOVNY – uživatelům umožníme vytvářet 3D projekty v  krátkém 

                               čase s důrazem na přesnost konstrukcí a stálou 

                               aktualizací dat. Knihovny obsahují - dlažby, obrubníky, 

                               výrobky z linie dřeva, plotové, prvky, prvky ze zdicího 

                               programu, palisády, svahové tvárnice.  
 

BIMOBJECT – online web celosvětově dostupný a přímo propojený  

                            s projekčním programem architektů a projektantů. 

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie do 250 zaměstnanců 

  VÝSTAVNÍ CENTRA 

 
- 5 prodejních skladů = celková výstavní plocha 4000m² 

 

- 75 výstavních míst u zákazníků CZ = celková výstavní plocha 5000m² 

 

- 20 výstavních míst u zákazníků SK = celková výstavní plocha 2000m² 

 

 

- podzim 2015 zřízení skupiny  

  DITON REALIZACE. 

 

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie do 250 zaměstnanců 

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP 
 

- reference CZ, SK, AT, DE, 

 

- školení obchodních partnerů. 

 

 FILANTROPIE 
 

- dárcovství pro charity, stacionáře,  

- domovy důchodců, dětské domovy,  

- základní školy, 

 

- volnočasové aktivity, 

 

- sportovní a kulturní aktivity. 
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Základní údaje:  

  
 Česko-rakouská firma se sídlem  

      v Českém Krumlově 

 Působiště v jihočeském kraji 

 10 kamenolomů, 132 zaměstnanců 

 Hlavní činnost – těžba kamene, 

      výroba drceného kameniva a jeho   

      prodej, důraz na inovace a ochranu   

      životního prostředí 

 

 Ukazatele 2016, porovnání s 2015:  

      

     těžba 2,2 mil. tun (+6%)  

     obrat 422 mil. Kč (+22%) 

     zisk po zdanění 96 mil. CZK (+24%) 

     produktivita práce +12% 

Ochrana životního prostředí a inovace ve 

výrobních technologiích:  

 
 Projekt využití doprovodných produktů při      

     stavbě dálnic 

 
 Projekt ve spolupráci s ŘSD a Sdružení pro 

výstavbu silnic Praha 

 Zkušební úseky ze  směsí kameniva včetně 

laboratorních zkoušek 

 Snížení dosud nevyužitých zásob doprovodných 

výrobních produktů  

 Snížení ceny kameniva do aktivních zón a 

podkladů dálnic a silnic  

 Snížení zátěže pro životní prostředí vlivem nižší 

těžby – nahrazení již vytěženými nevyužitými 

zásobami kameniva 
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LDD (stavba)

(kg.m-3) (% hm.) 2,5 mm (%) 5,0 mm (%) (kg.m-3) (% hm.) D (% PS) Edef2 (Mpa)

0/63 + 0/1

(VZ020161073)
2020 4,9 101,5 98,01990 5,2 137,0 155,0 105,4 1,96

materiál
PS (lab.) CBR (lab.) SZZ (stavba) PS (stavba)

(Mpa, Edef2/Edef1)

Poznámka: PS- Proctor s tandart

SZZ - s tatická zatěžovací zkouška (pomocí desky průměru 300 mm, protiváha nákladní automobi l )

LDD - lehká dynamická deska LDD 100, průměru 300 mm

CBR - poměr únosnosti  dle ČSN EN 13286-47 (při  hloubce penetrace 2,5 resp. 5 mm)

D (%) - míra  zhutnění dle ČSN 721010 A. Stanovení objemu hmotnosti  vyřezávacím kroužkem (jamka)

Stavba - kamenolom Plešovice - zhutněné vrstvy hodnocených materiá lů o mocnosti  cca. 0,9 až 1,0 m. 

Zkoušky PS a  CBR provedeny na oddělené frakci  0/22, 4 mm.
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Výrobní závody (beton, cement, kamenivo) 

 Od roku 2005 v ČR, od 2013 i na Slovensku  

 2015 převzal CEMEX veškeré aktivity společnosti Holcim v ČR  
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Portfolio hlavních produktů a služeb 

 Cementy a cementová pojiva 

 Široká škála betonových směsí, jejich doprava a čerpání 

(snadnozhutnitelné a samozhutnitelné betony řady COMPACTON, 

vysokopevnostní betony, drátkobetony, vláknobetony, lehké a těžké 

betony, válcovaný beton)  

 Tříděné kamenivo 

 Kontrola kvality v laboratořích a technologický dozor 
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 Tradice ve světě od roku 1906, od roku 2005 v ČR, od 

2013 i na Slovensku  

 V roce 2015 převzala skupina CEMEX veškeré aktivity 

společnosti Holcim  
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Skupina CEMEX v České republice 
- hlavní společnosti 

 Výroba různých 

typů cementu a 

speciálních 

produktů pro 

stabilizaci zemin 

 Provozuje 

cementárnu  

v Prachovicích  

a cementovou 

mlýnici v 

Dětmarovicích. 

 Obchodní a 

dopravní 

společnost 

 Působí po celé 

České republice 

 Výroba 

alternativních 

paliv z tříděného 

odpadu 

 

 Řešení v oblasti 

odpadového 

hospodářství 

 Těžba a 

zpracování 

kameniva, štěrku a 

písku 

 Provozuje  

11 štěrkoven  

a  

7 kamenolomů 

 Prodej a výroba 

prefa betonů 

 

 

 

 Přední dodavatel čerstvých betonových směsí a speciálních stav. materiálů.  

 Provozuje 73 betonáren a disponuje vlastními autodomíchávači a čerpadly 
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Portfolio speciálních produktů 
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 V roce 2015 jsme zákazníkům dodali více než  

      28 mil. m² obkladů. 

 

 V současnosti ve společnosti pracuje  více 

než 1600 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 RAKO III 

 Výrobní závod RAKO III  v Lubné u Rakovníka je 

nejmodernějším výrobním závodem skupiny 

LASSELSBERGER na výrobu obkládaček s kapacitou 

výroby až 15 mil. m². 

 

 Letos byla dokončena významná investiční akce. 

Kompletní linka včetně nové pece umožňuje výrobu 

obkládaček 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60 cm a nového 

formátu 30 x 90 cm. Naprosto novinkou značky RAKO 

je kalibrace obkládaček 30 x 60 a 30 x 90 cm.  

 

 Významnou oblastí, ve které se můžeme srovnat se 

světem, je otevření nového vývojově- technologického 

zázemí, integrovaného v centru výroby.  
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 KOUPELNY – Nadčasovost, styl, luxus 

 

Bohatá kolekce koupelnového programu optimálně 

kombinuje nadčasové i moderní série obkládaček a 

dlaždic.  

 

 

 PODLAHY a KUCHYNĚ – Funkčnost, kvalita, 

design 

 

Podlahový a kuchyňský program představuje pestrou 

nabídku slinutých i hutných glazovaných dlaždic. 

Formáty až do rozměru 30 x 120cm dle typu výrobku, 

s velkou variabilitou povrchů. 

       

  

PORTFOLIO ZNAČEK 

RAKO HOME 
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 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 

 

Aktuální sortiment objektové keramiky RAKO 

OBJECT představuje téměř 950 výrobků.  

 

DESIGN = Barvy architektury, image a funkcionalita. 

Sortiment značky odpovídá aktuálním 

architektonickým trendům: škála 24 

kombinovatelných barevných odstínů. 

 

KVALITA = Kontrola výrobků v souladu s přírodou, 

nejpřísnější kritéria kvality. Vysoká kvalita výrobků 

RAKO odpovídá systému řízení jakosti a služeb 

podle mezinárodní normy ISO 9001.  

PORTFOLIO ZNAČEK 

RAKO OBJECT 
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 Komplexní nabídka produktů stavební chemie.  

 

 Systémová řešení ověřená v praxi. 

 

 Dokonalé propojení s obklady RAKO. 

 

PORTFOLIO ZNAČEK 

RAKO SYSTEM 
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LB MINERALS je součástí nadnárodního koncernu Lasselsberger, stejně tak jako např. 
společnosti Lasselsberger, s.r.o., LB Cemix, s.r.o., Kotouč Štramberk , spol. s r.o., aj. 

LB MINERALS se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva 
a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina, 
omítky, sorbenty. 

Široké spektrum produktů této společnosti ji řadí mezi nejvýznamnější dodavatele surovin ve 
střední Evropě. 

Vysoká kvalita a environmentální standard společnosti LB MINERALS jsou doloženy certifikací 
ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 a nově též ISO 50 001:2011 



LB MINERALS – lokalizace 
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PLZEŇ 

Horní Bříza 

Kyšice 

Kaznějov 

Ledce 

Chlumčany 

Poběžovice 

Skalná 

Líšťany 

Vížina 

Zadní Kopanina 

Halámky 

Borovany 

Blana 

Jehnědno 

Kaolin Živec Jíl Kamenivo a písek 

Kamenivo

 
 
 
  

Kaolin
 
 
 
 
  

Jíl
 
 
 
 
  

Živec 
 
 
 
  

Ostatní 
 
 
  

c e l k e m  
  
   

2 950 000 t 

535 000 t 

323 000 t 

270 000 t 

22 000 t 

4 100 000 t 

R o č n í  p r o d u k c e :  
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Linka na zpracování živcových odprachů: 
 

- linka zpracovává odprachy z mletí živců v Nové Vsi n. 

Lužnicí  

 

- před spuštěním linky nebylo možno odprachy dále 

využít z důvodu vysokého obsahu železa 

  

- tyto dosud odpadní jemné frakce jsou v nové 

technologické lince rozplaveny a zbaveny znečišťujících 

otěrových částic železa              a železitých kysličníků 

technologií elektromagnetické separace 

 
- novým produktem je živec MIKRO Ž70K25 

Maximální využití a zhodnocení těžených surovin: 

rozvoj a inovace 
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Maximální využití a zhodnocení těžených surovin: 

rozvoj a inovace 

Optické třídění živců 

- Optický třídič umožňuje reagovat na výkyvy v 

kvalitě těžené živcové suroviny a garantovat 

tak kvalitu tříděného živce.  

 

- Dochází  zároveň k hospodárnějšímu využití 

suroviny. Jedná se o inovativní využití principu 

optické separace u takto malých zrnitostních 

frakcí v praxi. 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Maximální ohleduplnost k životnímu prostředí  

Sanace a rekultivace 

LB MINERALS vysadí ročně cca 40.000 nových stromů  
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V Závodě Horní Bříza 

instalována kogenerační 

jednotka  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Snižování energetické náročnosti  
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P-D Refractories CZ a.s. 

- držitel ocenění CZECH STABILITY AWARD 
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Základní údaje o firmě 
• V minulosti známá jako Moravské šamotové a lupkové závody - od roku 2001 

člen nadnárodní skupiny Preiss-Daimler Group 

• Největší výrobce žárovzdorných materiálů v ČR – za rok 2015 historicky nejvyšší 
prodej – 85 000 tun tvarovek s obratem 1 287 mil. Kč, meziroční nárůst tržeb na 
113,5 % 

• Historie firmy od r. 1852 – základ dnešního know-how 

• Export do 45 zemí všech světadílů (přes 80 % z obratu) – v roce 2015 úspěšně 
zrealizován historicky největší kontrakt firmy za 530 mil. Kč pro Nippon Steel - 
Japonsko 

• Od roku 2012 stabilní nárůst tržeb v průměru o 11 % za každý rok 

• Vlastní surovinová základna, vlastní výroba forem a vlastní výzkumně-vývojová 
základna 

• V posledních 5 letech realizované investice ve výši 550 mil. Kč 

• Významný zaměstnavatel v regionu – 750 zaměstnanců, rozvinutý sociální 
program 
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Březina Březinka 

Velké Opatovice Svitavy 

LOKALITY P-D Refractories CZ a.s. 
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Tradiční žárovýrobky 

Šamotové výrobky po výpalu 

Svitavský dinas 

Vysocehlinitanový šamot 

PRODUKTY P-D Refractories CZ a.s. 
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Vyzdívka koksárenské baterie v Japonsku Stavba anodových pecí v Norsku 

Sklářská vana Vyzdívka rotační pece 

APLIKACE VÝROBKŮ P-D Refractories CZ a.s. 
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 Prefa Brno a.s. – založena 5.5.1992, sídlo společnosti Kulkova 10/4231, 615 00 

Brno 

 Závody společnosti a jejich výrobní zaměření 

 Kuřim – konstrukční systémy pozemních staveb 

 Oslavany – dlažby, obrubníky, venkovní architektura 

 Strážnice – výrobky pro kanalizace 

 Hodonín – nádrže a prostorové prefabrikáty 

 Veselí n. M. – strojírenská výroba 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
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 Dceřiné společnosti a společný podnik 

 PREFA KOMPOZITY a.s. – výroba kompozitních výrobků a konstrukcí 

 PRESTA-mix, spol. s r.o. (společný podnik) – výroba a prodej transportbetonu 

 Prefa Brno SK a.s. – organizačná zložka 

 Základní ekonomické údaje (pouze Prefa Brno a.s.) 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2013 2014 2015 

Tržby, mil. Kč 632,8 735,4 773,3 

Hospodářský výsledek, mil. Kč -3,2 36,2 50,7 

Počet zaměstnanců 303 317 325 
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 Kanalizace   
 Trouby – kruhové, vejčité 

 Šachty  - dna, skruže 

 Splaškové kanalizace s 
výstelkami 

 Dešťové vpusti 

VÝROBNÍ PROGRAM 
Kanalizace 2013 2014 2015 

Výroba v tis. m3 28,1 36,0 37,0 
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 Komunikace  
 Dlažby a obrubníky 

 Venkovní architektura 

 Prvky pro povrchové odvodnění 

 Plotové systémy 

 Panely pro zpevněné plochy 

Dlažby, obrubníky 2013 2014 2015 

Výroba v tis. m3 26,4 27,4 38,5 
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 Pozemní stavby  

 Konstrukční systémy (haly, rodinné a 

bytové domy, garážové domy aj.) 

 Stropní konstrukce (předpjaté panely 

Spiroll, stropní panely a desky) 

 Dílce pro konstrukční systémy (stěny, 

sloupy, nosníky, schody, balkóny) 

 Bednící a zdící tvarovky, překlady 

Pozemní stavby 2013 2014 2015 

Výroba v tis. m3 31,3 31,1 37,0 
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 Nádrže a prostorová prefabrikace  

 Kruhové nádrže 

 Pravoúhlé nádrže 

 Systémy pro podzemní sítě a energetiku (kabelové šachty, 

energokanály, trafostanice) 

 Hospodaření s dešťovými a odpadními vodami (vodojemy, 

retenční systémy, ČOV, odlučovače, čerpací stanice) 

 Prostorové prefabrikáty (garáže, WC, strojovny aj.) 

Nádrže a PP 2013 2014 2015 

Výroba v tis. m3 4,7 5,5 5,9 
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• Přední výrobce sádrokartonových 

systémů, omítek a stěrek 
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• Rigips je součástí koncernu Saint-Gobain, 

který vloni oslavil 350 let od svého založení 
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• Rigips je moderní stavební systém, díky němuž lze 

rychle a efektivně vytvořit krásný, zdravý, bezpečný 

a trvalý životní prostor. 
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• Akustika 

• Bezpečnost 

• Pevnost 

• Estetika 

• Ekologie 
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Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Cihlový dům s pálenou střechou 
Komfortní domov z přírodních materiálů 

V současné době probíhá integrace společností Wienerberger a Tondach   



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Hit 2016 - cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi 

pro jednovrstvé zdivo – růst poptávky meziročně přes 50%  



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Nový koncept domu 4e pro 2021 - domy s téměř 

nulovou spotřebou postavený z cihel a pálených tašek  

ekologický 

ekonomicky výhodný 

energeticky efektivní 

emoce 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Porotherm AKU Profi  -  úspěšná novinka 2016 pro rodinné domy 

11,5 AKU Profi 

19 AKU Profi 
25 AKU Z Profi 

30 AKU Z Profi 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

Lícové cihly a obkladové pásky 

Cihlova dlažba 

Malty, příslušenství 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 

umístění v užší nominaci  

kategorie nad 250 zaměstnanců 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

 

XELLA CZ, S.R.O. 

 Počet zaměstnanců: 300 

 3 výrobní závody 

 Roční objem stavebního 

materiálu: 1 mil. m3 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

 

VÝROBNÍ ZÁVODY 

 Hrušovany u Brna, 

Horní Počaply, 

Chlumčany 

 

 Za posledních 10 let: 
 vyrobeno 7 475 156 m³ 

pórobetonu 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

 

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

 

ZNAČKY 

Výjimečné 

tepelněizolační 

schopnosti. 

Akustické 

tvárnice. 

Jednoduchá práce a 

zdění. 

Dům od sklepa 

až po střechu. 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 
umístění v užší nominaci kategorie nad 250 zaměstnanců 

 

REFERENCE 

Víceúčelová hala Karlín – unikátní 

akustické řešení 

Rodinný pasivní dům Hamry 

Bytový dům Liberec 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
 

cena Poroty 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
cena Poroty 

 



 

 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
 

cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

 

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 



 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 

 
cena Ministerstva průmyslu a obchodu 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2014 
 

cena Ministerstva průmyslu a obchodu 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015  
 

cena časopisu Stavebnictví 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
 

cena časopisu Stavebnictví 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015  
 

cena ÚRS PRAHA 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2015 
 

cena ÚRS PRAHA 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015  

 

Vítězové soutěže  
převezmou ceny  v Betlémské kapli 13.10.2016 

V kategorii do 250 zaměstnanců V kategorii nad 250 zaměstnanců  
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Slavnostní vyhlášení výsledků 9.ročníku soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  

ROKU 2015  
 

Blahopřejeme všem zúčastněným  

a přejeme mnoho dalších úspěchů 

 

 13. 9. 2016 


