Vážení přátelé APOKS,
doufám že jste všichni překonali současnou krizi ve zdraví a zachovali si plné pracovní nasazení.
My Vám opět přinášíme náš pravidelný newsletter, kde shrneme nejzajímavější informace z oblasti komínů,
vytápění a naší iniciativy.
Přestože situace okolo Covid – 19 nás zasáhla všechny, tak jsme rozhodně nelenili. Zapojili jsme se do seriálu
TZB-info.cz ohledně nízké teploty spalin kotlů na pevná paliva a jejich vlivu na komínové systémy,
připravujeme pro vás a pro širokou veřejnost poradenský stánek na veletrhu FOR ARCH, který proběhne od 22.
9. 2020 do 26. 9. 2020, zároveň pracujeme na výzvě Norských fondů „Tromso“, společně s nadací ABF jsme
pracovali na programu CraftEDU, a s ADMD pro Vás připravujeme Den otevřených dřevostaveb.
ZDARMA provádíme Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT - EKIS, Vám můžeme nabídnout bezplatný
výpočet spalinových cest dle ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2.
Podklady pro výpočet nám zašlete pomocí dotazovacího formuláře stránek EKIS Ministerstva průmyslu a
obchodu: https://www.mpo-efekt.cz/…/i-e…/polozit-dotaz-pro-stredisko…
Do formuláře vyplňte maximální množství údajů o spotřebiči, kouřovodu, komínu a přívodu vzduchu.
Nezapomeňte také uvést ve které lokalitě se stavba nachází.
https://www.kominy-komin.cz/pro-odborniky/normovane-vypocty/
VALNÁ HROMADA – v pondělí 3.8. 2020 od 15.00 proběhne v Kamenici u Prahy Valná hromada členů APOKS.
Více informací v samostatném emailu. Prosím o reakci, zda se můžete či nemůžete zúčastnit.
Dále se nám podařilo pro vás vyjednat možnost účasti 10 našich členů na veletrhu Ecomondo a Key energy
2020 3. - 6.11. 2020 v Italském Rimini. Informace již máte v emailu, nebo se neváhejte ozvat.
Připomínáme možnost online konzultací ohledně komínů a vytápění ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a
obchodu, kdy můžete vy či vaši zákazníci zdarma konzultovat přes tento odkaz:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b
Více informací naleznete opět na našem webu https://www.kominy-komin.cz/ekis/. Neváhejte této služby
využít. Je to možnost, jak za současné situace podpořit náš provoz.
Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality.
AKTUALITY:
•
•
•
•
•
•

Bezplatné Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN
14. a 15. 6. spolupracujeme na požární zkoušce Opatření pro požárně bezpečnou aplikaci celulózové
izolace v integraci s komínovým tělesem, která proběhne na půdě UCEEB ČVUT.
online Výpočet výšky a průměru komínu a výpočet Dilatace komínových vložek
Blog členů APOKS https://www.kominy-komin.cz/blog/ zapojte se i vy
Přes 2100 zodpovězených dotazů na našem webu https://www.kominy-komin.cz/dotazy/
Facebooková skupina pro širokou veřejnost Komíny, kominictví - rady, aktuality a tipy

Pro potřeby naší vzájemné spolupráce jsme také založili Facebookovou skupinu, která slouží pro interní
komunikaci mezi APOKS a členy. Skupinu naleznete zde:

https://www.facebook.com/groups/378540879425119/
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky

