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Platnost od 1.10.2019 EDIČNÍ PLÁN 2020 – interaktivní digitální platforma magazínu Stavebniserver.com 

 

Umíme účelně a cíleně propojit tištěná a  obrazová média 
s internetem a sociálními sítěmi. 
 

Nově přicházíme s digitální platformou pro vytváření a distribuci 
našeho magazínu a příloh, ale i firemních tiskovin, bulletinů, 
zpravodajů, katalogů apod. Rádi Vám tuto platformu představíme 
během osobní návštěvy. 
 

Jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta, jak můžeme efektivně 
podpořit prodej vašich výrobků a služeb a pomoci Vám v budování 
dobrého jména vaší firmy. 

 
  
 

TIŠTĚNÁ A INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ PLATFORMA MAGAZÍNU STAVEBNISERVER.COM 

 
Číslo  Uzávěrka Vychází Hlavní zaměření 

 

Č.1  JARO 15.3.2020 duben 
Pozemní stavby| Development | Projekty a architektura | Sanace 

a revitalizace| Materiály a technologie | Stavební technika 
 

Č.2 LÉTO 15.6.2020  červen/červenec 
Vodohospodářské a inženýrské stavby | ČOV | VaK | Beton     

Životní prostředí | Odpady | Stavební a komunální technika 
 

Č.3 PODZIM 15.9.2020 říjen 
Dopravní infrastruktura| Městská doprava | Komunální technika 

Liniové stavby| Těžba a lomy | Stavební a těžební technika 
 

Č.4 ZIMA 15.11.2020 prosinec 
Průmyslové a administrativní objekty | TZB | Development 
Elektro | Energetika a obnovitelné zdroje 

 
 

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ PLATFORMY STAVEBNISERVER.COM 

 

Střechy 
Střešní systémy, krytiny, krovy, pláště, izolace, odvodňovací systémy, podstřešní 
konstrukce, realizace střech, střešní výtahy 

 

Výplně otvorů, fasádní systémy 
Výstavba a rekonstrukce budov, revitalizace, brownfieldy, interiéry a exteriéry, stavební 
spoření, pojištění, podlahy a podlahové krytiny, osvětlení a svítidla 

 

Elektroinstalace 
Elektroinstalační, telekomunikační, protipožární a zabezpečovací technika, kancelářská 
a osvětlovací technika, MaR, BOZP, řízení, chytré domy,  

 

Beton, konstrukce, průmyslové 

stavby 
Výroba transportního betonu, betonové výrobky, prefabrikáty, průmyslové podlahy, 
hutní materiály, ocelové konstrukce, halové systémy, materiály pro hrubou stavbu 

 

Stavební technika, demolice, 

těžba a lomy 
Těžební a lomový průmysl, stavební stroje a přístroje používané ve stavebnictví, 
nákladní a užitková vozidla, jeřáby, komunální technika, drcení, třídění, recyklace 

 

Stavby, zakládání staveb, lešení, 

bednění 
Systémové bednění, lešení, podpůrné konstrukce ve stavebnictví, monolitické 
konstrukce, jeřáby, bezpečnost práce ve stavebnictví, zdící materiály, konstrukční syst. 

 

Strojírenství, technologie 
Konstrukce a projektování, CAD, BIM projektování, VR, materiálové inženýrství, 
technologické inovace, ocelové konstrukce, architektonické prvky 

 

Energetika, TZB 
Rekuperace, obnovitelné zdroje, uskladnění energie, záložní zdroje, vytápění, vodo-
topo-plyn, systémy inteligentního ovládání staveb, kogenerace, inženýrské sítě  

 


