13. 9. 2016 Břevnov
V prostorách Břevnovského kláštera proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže
NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015.
Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s., spolu s
Ministerstvem průmyslu a obchodu a hlavním mediálním partnerem je časopis Stavebnictví.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnily pouze firmy, které postoupily do užší nominace
a získali tak ocenění v podobě diplomu z rukou náměstka ministra průmyslu a obchodu pro
stavebnictví Ing. Jiřího Koliby, prezidenta SPS v ČR Ing. Václava Matyáše, ředitele a.s. ÚRS PRAHA, a.s.
Ing. Františka Glazara a šéfredaktora časopisu Stavebnictví Mgr. Jana Táborského.
V kategorii do 250 zaměstnanců se zúčastnili zástupci firem:





BAUMIT, spol. s r.o.,
DITON s.r.o.,
Kámen a písek, spol. s r.o. a
Technistone, a.s..

V kategorii nad 250 zaměstnanců se zúčastnili zástupci firem:











CEMEX Czech Republic, s.r.o.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
LASSELSBERGER, s.r.o.
LB MINERALS, s.r.o.
P-D Refractories CZ a.s.
Prefa Brno a.s.
ROCKWOOL, a.s.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Xella CZ, s.r.o.

Vítězové soutěže:
Vítězem v kategorii do 250 zaměstnanců se stala společnost BAUMIT, spol. s r.o.
Vítězem v kategorii nad 250 zaměstnanců se stala společnost LASSELSBERGER, s.r.o.

Vítězové BAUMIT, spol. s r.o. a LASSELSBERGER, s.r.o. obdrží ocenění v rámci oslav Dnů stavitelství a
architektury při slavnostním setkání v Betlémské kapli dne 13. 10. 2016.

Další ceny soutěže:
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získala společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala společnost Xella CZ, s.r.o.
Cenu ÚRS PRAHA, a.s. získala společnost ROCKWOOL, a.s.
Cenu časopisu Stavebnictví získala společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize
Rigips
Zvláštní cenu poroty získala společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Letošní ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015 měl motto „Nové moderní výrobky a
technologie pro stavby a budovy s pozitivní bilancí energie“.

Veškeré další informace o soutěži najdete na následujících webových adresách:
www.urspraha-stavebnictvi.cz, www.urspraha.cz , www.sps.cz , www.mpo.cz ,
www.ceskestavebnictvi.cz a www.casopisstavebnictvi.cz

