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NAŠE PARTIE

Blumental 2. etapa

V predchádzajúcich číslach API
novín sme si predstavili všetky
apiagrácke
montážne
partie.
V tomto čísle
sa predstavuje Začiatkom leta sme záhajili projekt Blumental pre investora Corwin. Apartmánové byty,
posledná, partia. Traja majstri obchodné a kancelárske priestory, ale aj úplne nové námestie sú súčasťou rezidenčného projektu
Blumental v rovnomennej časti bratislavského Starého Mesta. Nová výstavba rešpektuje pôvodnú
z partie Štefana Kurjáka.
Štefan Kurják
Do
firmy
nastúpil
v septembri r. 1993 pod
číslom 18. Má rok po
50-ke a žije s milovanou manželkou a dvoma
síce dospelými, no ešte
študujúcimi synmi. Teší
sa na ďalších päťdesiat
rokov života a hlavne
zaslúžený oddych. Rád
spoznáva blízke okolie,
dedinky a nových ľudí.

zástavbu a línie ulíc Mýtna a Radlinského. Prináša sofistikované architektonické riešenia
a dizajnové materiály spĺňajúce najnáročnejšie požiadavky jej budúcich obyvateľov. Druhá etapa
administratívnej budovy s celkovou výmenou vzduchu 45 500 m3/h ponúka kancelárske priestory
na 11 podlažiach. Druhá etapa rezidencie Blumental, ktorá vyrastie pozdĺž ulice Radlinského,
bude rozdelená do troch blokov. Celková výmena vzduchu v obytných priestoroch rezidencie je
9 000 m3/h. Záujemcovia si môžu vybrať z celkovo 75 apartmánových bytov. V ponuke sú
1-izbové až veľkorysé 5-izbové. Každý byt má balkón, lodžiu alebo terasu, stropné chladenie a
predáva sa v štandarde. Predpokladaný termín ukončenia je december 2017.
Ing. Ľuboš Socha, PhD.

Katrenčík Vladimír
Vo firme je zamestnaný
už 14 rokov. Je ženatý
a má dve dcérky. Rád sa
lyžuje.

Peter Randiak
Vo firme pracuje štyri
roky. Je slobodný a má
rád svojho psa Rexa.

Rozostavaná
budova
Blumental
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TESTÍK NAŠICH ZNALOSTÍ•REALIZÁTORI, MONTÁŽNICI

OTESTUJ SVOJE VEDOMOSTI POSTUPY MONTÁŽE
TE(CHN)OLOGICKÉ

1. Ktorý z prvkov nie je súčasťou regulátora konštantného prietoku vzduchu?

a) nastavovací box

b) nastavovacia skrutka c) plášť

d) regulačná spona

2. Pri montáži regulátora treba dbať na:
a) vodorovnú polohu
b) smer prúdenia vzduchu c) ochranný odev

d) regulačný list

3. Nastavenie požadovaného konštantného množstva vzduchu užívateľ nastaví otáčaním:
a) pohybovej skrutky
b) nastavovacieho boxu c) regulátora
d) čudlíka na konci páky
4. Ak sa nachádza v potrubí viacero regulátorov vedľa seba alebo nad sebou, tak súčet
všetkých nastavení regulátorov musí dať celkové požadované množstvo, t.z. celkové
požadované množstvo 5000 m3/h = 1.regulátor 2500 m3/h, 2. regulátor:
a) 2600 m3/h
b) 2000 m3/h
c) 2500 m3/h
d) 3000 m3/h
5. Aby nedochádzalo k priamemu dotyku plechových listov, odporúča sa vložiť medzi
plechové listy:
a) obojstrannú pásku
b) penovú pásku
c) tesnenie
d) prsty
6. Plastový regulátor prietoku vzduchu je element, ktorý sa inštaluje do kruhového VZT
potrubia pre dosiahnutie konštantného prietoku vzduchu v tlakovom rozsahu:
a) 50-500 Pa
b) nepoužíva sa plastový c) 150-250 Pa
d) 50-250 Pa
1d, 2b, 3a, 4c, 5b, 6d

Pripravila: Ing. Andrea Matejčíková

NARODENINY
MENINY
OSLAVUJE
• Lešňovský Rastislav
• Sitárik Tomáš
• Balcerčík Jozef
• Skočík Vladimír
• Fenik Vladimír
• Hvoľka Karol

Meninoví oslávenci
v tomto mesiaci:
Lujza, Daniel, Ivan,
Vladimír, Anna.
Oslávencom
srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

FIREMNÝ TEAMBUILDING NA VLTAVE V ČESKU
Po dlhšom čase sa nám podarilo s firmou KLIMAKOM zorganizovať
TEAM BUILDING v „Českom kráľovstve“ v nádhernej juhočeskej
krajine, ktorej brehy lemovala voda splavovanej rieky VLTAVA.
Stretnutie sa začalo vo štvrtok 29.6.2017 o 18:00 hod. na Lipne.
Medzi atrakcie patrilo takzvané súlodenie, vrátane dodržiavania
pitného režimu. Rieku sme splavovali od Vyšného Brodu cez
Rožmberk až po nádherný Český Krumlov. Okrem usmievavých
nadšencov tohto krásneho športu, pracovných dialógov sa na nás
spoza mrakov usmievalo aj slniečko. Mraky našťastie zvýšili hladinu
rieky až po našom odjazde. Rozlúčili sme sa v nedeľu v
poobedňajších hodinách. TEAM BUILDINGU sa zúčastnili
zamestnanci firmy APIAGRA a spolupracovníci firmy KLIMAKOM.
Športu a spolupráci zdar.
Autor: Účastníci zájazdu

▲ Na fotke zľava - A. Menc, R. Višňovský, Ľ. Socha, L. Sochová, P. Fric,
B. Bača, P. Prikryl.
◀ Na fotke zľava - P. Prikryl, L. Sochová a Ľ. Socha.

Noviny pripravila: Ing. Andrea Matejčíková

