Vážení přátelé a členové APOKS,
pro začátek bychom rádi přivítal nové členy, v současné době máme již téměř 30 členů.
Dále připomínáme přístupové heslo do členské sekce: https://www.kominy-komin.cz/proodborniky/ HESLO: sopouch
Na našem webu proběhlo pár změn. Ta nejzásadnější je, že jsi přidali sekci online
výpočtů užitečných při navrhování komínů. https://www.kominy-komin.cz/pro-verejnost/vypoctyonline/
V současné době je možné online vypočítat výšku komínu nad střechou v závislosti na vzdálenosti od
hřebene střechy. Další výpočty budou doplňovány. Některé budou přístupné veřejně, některé jen pro
členy APOKS, ty pak naleznete v členské sekci.
Přidali jsme nové termíny pro školení. Ty naleznete zde: https://www.kominy-komin.cz/proodborniky/skoleni-prednasky-clanky/
Při přihlášce nezapomeňte uvést, že jste členy APOKS, aby Vám mohla být započítána členská sleva.
Na našem poradenském webu jsem také zodpověděli již více než 1600 dotazů. V případě, že si Váš
zákazník neví s něčím rady, obraťte ho bez problémů na online poradnu a my mu poskytneme
všechny potřebné informace. https://www.kominy-komin.cz/dotazy/faq/
AKTUALITY:
Kde a jaké se u nás staví dřevostavby aneb detailní pohled na strukturu dřevostaveb v ČR
V roce 2017 bylo v České republice dokončeno celkem 14 548 rodinných domů, což bylo meziročně o
533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba
rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u
domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční
nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů
2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených
rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními
technologiemi. https://www.kominy-komin.cz/wp-content/uploads/2018/08/Detailn%C3%AD-pohledna-strukturu-d%C5%99evostaveb.pdf
Zasedání Komínové asociace - APOKS, z.s
Dne 27.7. proběhlo v našem sídle v Kamenici Členské zasedání Komínové asociace - APOKS, z.s.
Zasedání se zúčastnilo 75% Členů APOKS. Na programu zasedání bylo mimo jiné i seznámení s
aktivitami spolku pro příští rok a hodnocení roku uplynulého. Dále se probíralo hospodaření spolku,
jeho prezentace a rozšiřování vzájemné spolupráce.

O dalších novinkách Vás budeme informovat. Pro nejaktuálnější informace sledujte náš
facebook: https://www.facebook.com/Kominova.asociace/

