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18. ročník Ocenění roku

Časopis Spektra předával ocenění
za rok 2018 v Chateau Havel
Už po osmnácté předával časopis Spektra svá Ocenění roku, letos to bylo ve čtvrtek 4. října
v krásném prostředí zámečku Chateau Havel v Praze-Krči.
Ocenění roku hostil v letošním roce Chateau Havel v Praze-Krči.

Ocenění roku 2018
moderovala
Šárka Volemanová.
Ocenění předávaly
Markéta Kopecká,
obchodní
manažerka,
a šéfredaktorka
časopisu
Jana
Komárková.
Kuchaři
Chateau Havel
potvrdili svoji
skvělou pověst.

Foto: Petra Jansová
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Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů oslavil letos 15 let své existence. Pavel Žatečka je
s ním spjat od počátku jeho činnosti, od samého založení, rozhodující měrou se po
celou dobu podílel na jeho organizaci i aktivitách, které získávají oboru prestiž, dávají
jeho členům možnosti rozvoje, získávání a předávání zkušeností mezi sebou i mladším
generacím. Speciální Ocenění roku 2018 si zaslouží nejen za aktivní, smysluplnou
práci výkonného ředitele, ale i za bravurní a skutečně výkonné zvládnutí všeho, co se
za 15 let v cechu a oboru odehrálo.

www.cmlt.cz
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Do ocenění roku se může vždy do konce srpna
přihlásit každý, komu se v daném roce podařilo
přijít s něčím novým, zajímavým, kvalitním, ať
už se to týká produktu či prodejního konceptu, vzorně fungující prodejny nebo realizační
firmy. Ti nejlepší přebírali svá ocenění z rukou
šéfredaktorky časopisu Jany Komárkové a obchodní manažerky Markéty Kopecké a vše jako
již tradičně s vtipem a šarmem uváděla mo
derátorka Šárka Volemanová. Zvláštní ocenění
si převzal také výkonný ředitel Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka, a to za
patnáct let aktivního vedení a mnoho dalších
organizačních, legislativních a koordinačních
aktivit této organizace, u jejíž existence je od
samého počátku.
Vzhledem k tomu, že se předávání Ocenění
roku pořádá společně i pro časopisy DOMO
a Obklady, dlažba & sanita, stalo se i příjemným
mezioborovým setkáním, které bylo zakončeno
chutným rautem.

Ocenění převzal
Pavel Žatečka,
výkonný ředitel
CMLT ČR.
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Ciret s.r.o.
Nový prodejní koncept Rota, Kana, Masq, Prep (RKMP)

Pro sezonu 2018 připravila společnost Ciret start nového prodejního konceptu
RKMP, který přináší kromě řady novinek zejména zvýšený komfort pro konečné
spotřebitele. Snadná orientace, bezchybný výběr a minimalizace potřeby
asistence prodejního personálu – to jsou kritéria, která byla při sestavování
nového prodejního konceptu RKMP brána jako nejdůležitější.

Ocenění převzal
Petr Horák.

Souvisí s tím i nové
rozdělení sortimentu
RKMP do čtyř
logických celků:
• malířské válečky
a jejich příslušenství;
• štětce a štětky;
• oblepování
a zakrývání;
• příprava povrchu
před aplikací
nátěrové hmoty.

www.ciret.cz
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PPG Deco Czech a.s.
LavmiforPrimalex a nová kolekce barev Primalex Essence

Ocenění převzali Lenka Švecová, Brand
Managerka značky Primalex, a Luděk Fichtl,
Produkt Manager značky Primalex.

Společnost Primalex s českou značkou
Lavmi, zaměřenou na tapety a interiérové
doplňky, společně vytvořily unikátní kolekci
čtyř designů, kde barvy a doplňky tvoří
v interiéru harmonickou kompozici. Na jedné
straně tak stojí nová prémiová kolekce barev
Primalex Essence, na druhé pak originální
doplňky, které spolu vytvářejí kolekce
nazvané White, Elements, Labyrint a Cotton.
Nová kolekce Primalex Essence je
inspirována Skandinávií a jde o řadu
prémiových omyvatelných interiérových
barev s vysokou kryvostí a snadnou aplikací.
Výsledný matný vzhled je neobyčejně
odolný vůči otěru a znečištění, čímž
splňuje nejmodernější požadavky v oblasti
interiérových barev. Barevná paleta zahrnuje
42 odstínů.

www.primalex.cz
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LB Cemix, s.r.o.
Omítka Cemix ACTIVCEM vyztužená skelnými vlákny

Omítka ACTIVCEM vyztužená skelnými vlákny, která
významně propojují mikrostrukturu omítky uvnitř i na povrchu,
bez potíží překonává nárazové mechanické namáhání
a dlouhodobě lépe odolává běžným výkyvům teplot. Díky
vláknům je fasáda chráněna proti vzniku vlasových trhlin
a napomáhá překrytí případných mikroprasklin v podkladních
vrstvách, např. při nedokonalém provedení stavebních detailů
či výztužné vrstvy ze stěrky a tkaniny. Je tak ideální pro objekty
škol a školek a do blízkosti dětských hřišť, kde může dojít
k poškození omítek údery míče či jiných předmětů. Je také vhodná
na všechny fasády bezprostředně související s komunikacemi, tedy
všude tam, kde u běžných omítek může dojít k jejich poškození v důsledku vandalismu.
Vysokomodulová vlákna mají ještě jeden praktický význam: díky jejich povrchu s vysokým
podílem oxidu zirkoničitého se ideálně pojí s ostatními složkami omítky, a výrobek se tak
vyznačuje výbornou zpracovatelností.
Omítka ACTIVCEM se díky použitému typu pojiva vyznačuje velmi jemnou a homogenní
strukturou a na první pohled atraktivním povrchem. Určená je pro povrchovou úpravu
klasických fasád i zateplovacích systémů. Dodávána je v široké nabídce barevných odstínů
v balení po 25 kg.

www.cemix.cz

Ocenění převzali Jan Nádr,
manažer marketingu,
a Radek Novotný, obchodní ředitel.
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HET spol. s r.o.
HET SOLDECOL LAZURA FORTE
Ocenění převzal
Stanislav Polívka,
marketing manažer.

SOLDECOL LAZURA FORTE je letošní novinkou
v sortimentu lazur vyráběných společností HET.
Jedná se o profesionální tónovatelnou alkydovou
rozpouštědlovou středněvrstvou lazuru určenou
pro ochranné a dekorativní nátěry dřevěných
povrchů. Lazura je ošetřena účinnými fungicidními
a algicidními přípravky a její nátěrový film tak lépe
odolává houbám a řasám.
Kvalitní stálobarevné pigmenty spolu se
silikonizovanou alkydovou pryskyřicí a směsí velmi
kvalitních vosků přirozeně zvýrazňují strukturu a kresbu dřeva. Vytváří pololesklý
vysoce vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou odolnost povětrnostním
vlivům a UV záření. Celkovou mechanickou odolnost nátěrového filmu zvyšuje
použití aditiva proti poškrábání nátěru. Díky svým vlastnostem lazura dobře
penetruje, perfektně se roztírá a má výborný rozliv.

www.het.cz
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Henkel ČR, spol. s r.o.
Silikonová omítka Ceresit CT 74 SILICONE SELF CLEAN
Inovovaná silikonová omítka s hlazenou strukturou
a zrnem 1,5 mm; 2,0 mm a 2,5 mm je díky
technologii Double Dry vysoce samočisticí
a odolná proti znečištění. Je hydrofobní
a charakterizuje ji velmi nízká savost (nejvyšší třída
W3) a vysoká paropropustnost (nejvyšší třída V1).
Mezi další přednosti patří dlouhodobá trvanlivost,
elasticita a odolnost proti nárazu. Omítka je
díky svým vlastnostem vysoce odolná proti
povětrnostním vlivům.
Receptura BioProtect účinně chrání fasádu proti
růstu a šíření plísní, řas a hub a před jejich destruktivním vlivem. Silikonová omítka
CT 74 slouží k vytváření tenkovrstvých dekorativních povrchů na betonových
podkladech, tradičních omítkách, při vnitřním použití i na sádrových podkladech,
na dřevotřískových nebo sádrokartonových deskách. Samozřejmě je možné ji
použít jako fasádní povrchovou úpravu v kontaktních zateplovacích systémech
Ceresit Ceretherm (ETICS) za použití desek z polystyrenu nebo minerální vlny.
Z hlediska odstínů je k dispozici celá paleta 511 barev systému Ceresit Colours of
Nature.

Ocenění převzal
Martin Kavalír,
Key Account
Manager.

www.ceresit.cz
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Keimfarben s.r.o.
KEIM Lignosil®-Verano: silikátová šedá lazurní barva na dřevo
KEIM Lignosil® -Verano představuje nově
vyvinutý materiál k povrchové úpravě
dřeva na bázi silikátu, který od prvního
dne simuluje krásný stříbrošedě patinovaný
vzhled přírodního dřeva.
Díky úmyslnému vynechání ochranné
funkce, jež je jinak u nátěrových hmot
požadovaná, se nátěr barvou Lignosil® Verano během doby stále více přibližuje
přirozenému zešednutí. Jiné nátěry nejsou
nutné – požadovaná optika ušlechtile
zešedlé dřevěné fasády se dostaví bez
dalších nákladů na údržbu.
KEIM Lignosil® -Verano neobsahuje biocidy
ani rozpouštědla a zaručuje přírodně
matný, stálobarevný vzhled. Ošetřené
plochy zůstávají otevřené pro difuzi vodní
páry.

Ocenění převzal
Ondřej Laun,
obchodně technický
poradce.

www.keim.cz
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PRODEJNÍ CENTRUM
ROKU 2018

Rembrandtin, s.r.o.
Prodejna v Uherském Hradišti
Ocenění
převzal Vojtěch
Doubrava,
jednatel
společnosti.

Specializovaná
maloobchodní
prodejna
Rembrandtin
se nachází
v Uherském Hradišti
v Sokolovské ulici.
Nabízí komplexní
sortiment barev,
laků, ředidel a dalších produktů, především značky slovinského výrobce nátěrových hmot
HELIOS, člena skupiny KANSAI PAINT GROUP:
•
•
•
•
•
•

malířské interiérové a exteriérové barvy, omítky – HELIOS SPEKTRA, COLOR;
lazury na dřevo – HELIOS BORI, BELINKA, COLOR;
syntetické emaily, vodou ředitelné emaily na kov i dřevo – TESSAROL, COLOR;
laky vodou ředitelné a syntetické – IDEAL;
ochrana dřeva – BIO OLEJE a oleje BIOHEL;
autolakýrnictví a autoopravárenství – MOBIHEL, CHROMIND, COLOMIX, GRAVIHEL,
SMART, HYDRO a doplňkový materiál RADEX.

www.rembrandtin.cz

Realizační firma roku 2018
ROKU 2018

Tapety Zlín – Aleš Janák

Společnost Tapety Zlín – Aleš Janák funguje ve svém oboru od roku 1991.
Tapetám se Aleš Janák rozhodl věnovat na četná přání zákazníků. Byl vždy
vyhledávaným odborníkem v oboru malíř-natěrač a s přibývajícím vzestupem zájmu
o designové tapety ho zákazníci začali oslovovat s poptávkami i na tapetářské
práce. V roce 2007 pak s manželkou otevřeli i vlastní showroom s tapetami, kde
nabízejí zákazníkům k výběru reálné vzorníky od několika zahraničních výrobců
a dodavatelů, včetně realizace. Díky poctivé a vytrvalé práci se jim podařilo
vypracovat se i na zahraniční trh, kde realizují velkoformátové tapety v celých
obchodních centrech.
Na otázku na své životní
krédo odpověděla manželka
Kamila Janáková: „Manžel
říká, že žádné životní
a osobní krédo nemá. Já
však mohu říct, že jeho
tempu, nasazení v osobním
i pracovním životě odpovídá
krédo Tady a teď... . Vše
vždy dělá na sto procent,
bez ohledu na čas, je
perfekcionista s dobrým
a vřelým srdcem.“
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Ocenění převzali
Kamila a Aleš
Janákovi.
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