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LETNÉ ZĽAVY
NA KNIŽNÉ TITULY
POMÁHAME VÁM NAKÚPIŤ VÝHODNE, POHODLNE A BEZPEČNE!

Pôvodná cena:

Cena:

49,65 €

Pôvodná cena:

Teraz:

17,00 €

EFEKTÍVNE BÝVANIE
Publikácia ponúka zamyslenie
sa nad doteraz bežne zaužívanými postupmi pri navrhovaní
a výstavbe bývania a nad hľadaním efektívnejších riešení
do budúcnosti. Komplexne rozoberá problematiku výstavby
energeticky efektívnych domov,
ktorá je v dnešnej dobe veľmi
aktuálna a predstavuje reálnu
cestu rozvoja stavebníctva.

19,90 €

Pôvodná cena:

Cena:

PORUCHY STREŠNÝCH
PLÁŠŤOV A ICH OPTIMÁLNE
OPRAVY
Pod pojmom poruchy strešných
plášťov sa mnohým ľuďom
v mysli vynoria predstavy evokujúce problémy zatekania, trhlín,
plesnenia vnútorných povrchov
a pod. Za posledné desaťročia sa
strechy stali synonymom nespoľahlivosti a tento stav je žiaduce
zmeniť. Na riešenie aktuálnych
problémov vznikla táto kniha.

13,93 €

23,00 €

20,70 €

Pôvodná cena:

Teraz:

15,00 €

13,50 €

Pôvodná cena:

Teraz:

11,90 €

Pôvodná cena:

Teraz:

99,30 €

SYSTÉMY ŠTANDARDNÝCH
DETAILOV
Publikácia je prekladom
z nemeckého originálu.
Dokumentuje 35 rezov budovou
a 145 detailov stavebných
konštrukcií. Detaily je možné
spájať do rezov budovy, ale aj
voľne kombinovať a nadväzujú
na seba ako pri praktickom
procese projektovania.
Ku každému detailu je uvedený
zodpovedajúci popis a ceny
v eurách. Súčasťou publikácie
je CD-nosič.

13,20 €

Teraz:

12,00 €

8,40 €

Pôvodná cena:

Teraz:

ROZHOVORY
O ARCHITEKTÚRE
Kniha ponúka rozhovory
so 14 poprednými slovenskými
architektmi, pričom hľadajú
odpovede na otázky: „Čo je
dobrá a kvalitná architektúra,
aké sú predpoklady jej vzniku,
aká je úroveň a kvalita slovenskej architektúry v porovnaní
s architektúrou okolitých krajín
atď.“ V druhej časti rozhovorov
architekti uvádzajú príklady kvalitnej architektúry zo zahraničia
a zo Slovenska.
HYDROIZOLÁCIE
SPODNÝCH STAVIEB
Publikácia sa zaoberá analýzou
prostredia spodnej stavby,
hydrofyzikálnymi zaťaženiami
i ochranou pred pôsobením vody
a vlhkosti. Časť knihy je venovaná konkrétnym hydroizolačným
materiálom i hydroizolačným
technikám. Autori sa taktiež
zaoberajú poruchami hydroizolácií, ich príčinami a spôsobmi
odstránenia.

9,24 €

NOVÉ RODINNÉ DOMY IX
Publikácia obsahuje 10 recenzií
rodinných domov, pričom prináša aj inšpirujúce príklady
efektívnych konceptov rodinných
domov. Všetky publikované
domy sa vyznačujú individuálnym konceptom, ktorý zodpovedá osobitým požiadavkám
klienta a lokalite, v ktorej sa
nachádzajú.
Pôvodná cena:

BREVIÁR ETIKY
PODNIKANIA
Kniha ponúka čitateľovi vyše
660 aforizmov, citátov a myšlienok od viac ako 330 autorov
z celého sveta, ktoré odkázali
ľudia ľuďom v priebehu troch
tisícročí. Pri výbere dal autor
prednosť myšlienkam, ktoré
majú podnikateľa zušľachťovať
a robiť ho lepším, pretože všetky
neduhy medzi ľuďmi a všetky
spoločenské konflikty majú svoje
korene v nedostatku morálky
v našom každodennom živote.

12,00 €

10,80 €

NOVÉ RODINNÉ DOMY X
V publikácii je opäť výber desiatich architektonicky kvalitných
realizácií rodinných domov na
Slovensku, je zameraná predovšetkým na ukážky príkladov
riešenia úspornejších domov.
Každá realizácia je v publikácii
odprezentovaná odbornou recenziou nezávislého odborníka,
údajmi o stavbe, použitých materiáloch a technológiách, publikované sú tiež pôdorysné dispozície a fotografie exteriérov aj
interiérov konkrétneho domu.

Pôvodná cena:

Cena:

22,90 €

16,03 €

BYTOVÉ DOMY
NA SLOVENSKU
Kniha má 4 samostatné časti.
Prvá časť je teoretická a koncepcia tejto časti knihy je postavená
tak, aby obsahovo pokrývala
všetky rozhodujúce oblasti bytovej výstavby. Druhú časť knihy
tvoria recenzie 12 vybraných
bytových domov zo Slovenska.
Tretiu časť knihy tvorí diskusia
predstaviteľov developerských
a investičných spoločností.
Štvrtou časťou knihy sú prezentácie firiem a spoločností.
OCHRANA PRED BLESKOM
A PREPÄTÍM
Publikácia je symbiózou odbornej teórie a praxe v oblasti
ochrany pred bleskom a prepätím. Obsahom sú aktuálne
teoretické poznatky a predpisy,
ale aj konkrétne systémy,
konštrukcie, detaily a materiály
aplikované v praxi.

Pôvodná cena:

Teraz:

13,60 €

Pôvodná cena:

Teraz:

17,00 €

9,70 €

4,85 €

NOVÉ RODINNÉ DOMY VIII
Ôsme pokračovanie úspešnej
publikácie. Redakčný, grafický
i edičný koncept publikácie
vychádza z koncepcie doteraz
vydaných siedmych pokračovaní.
Publikácia obsahuje 11 recenzií
aktuálnych rodinných domov,
ktoré predstavujú výber architektonicky najkvalitnejších realizácií
rodinných domov na Slovensku.
V úvode knihy je diskusia odborníkov na tému priestorových
a iných kontextov rodinných
domov.
NOVÉ RODINNÉ DOMY
VIII + IX + X

Pôvodná cena:

Teraz:

33,70 €

21,91 €
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OBJEDNÁVKA
ODBORNÝCH PUBLIKÁCIÍ
PRE ČITATEĽOV ČASOPISU EUROSTAV
platná do 31. 8. 2011 alebo do vyčerpania zásob
KUSY

MOC

ZĽAVA
v%

CENA po
ZĽAVE v Eur

Systémy štandardných detailov

99,30

50 %

49,65

Poruchy strešných plášťov

19,90

30 %

13,93

Hydroizolácie spodných stavieb

13,20

30 %

9,24

Bytové domy na Slovensku

22,90

30 %

16,03

Efektívne bývanie

17,00

30 %

11,90

Ochrana pred bleskom

17,00

20 %

13,60

Breviár etiky podnikania

15,00

10 %

13,50

Rozhovory o architektúre

23,00

10 %

20,70

Nové rodinné domy VIII

9,70

50 %

4,85

Nové rodinné domy IX

12,00

30 %

8,40

Nové rodinné domy X

12,00

10 %

10,80

Nové rodinné domy VIII + IX + X

33,70

35 %

21,91

TITULY

POŠTOVNÉ A BALNÉ V TUZEMSKU:
dobierka do 15 € – 1,85 €; od 15,01 – 60 € – 3,65 €; od 60,01 – 150 € – 5,05 €, nad 150 € – zdarma
Poštovné za dobierku do zahraničia sa pripočíta podľa taríf Slovenskej pošty a. s.

Kontaktne údaje:
MENO A PRIEZVISKO:
FIRMA:
ULICA:
MESTO:
IČO:

PSČ:
PODPIS A PEČIATKA:

IČ DPH:
DIČ:
TEL.:
E-MAIL:

Objednávku zašlite na adresu:
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r.o., Nová 3, 831 03 Bratislava
faxom na tel.č.: 02/4445 0779 alebo cez e-mail: predaj.knih@eurostav.sk
INFORMÁCIE o publikáciách si môžete pozrieť na našej web stránke

www.eurostav.sk

