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Zdravím Vás, milí obchodní partneři a zákazníci,

Romana Holečková

Marketingový specialista

právě máte možnost číst další vydání čtvrtletníku Fortenews. Dnes Vám
představím horkou novinku mezi produkty a tím je nový, unikátní Fortelock
DECOR, který detailně rozebereme. Určitě jste si také povšimli, že v každém
čísle přinášíme nahlédnutí do zákulisí naší firmy a tentokrát tomu nebude
jinak. Dnes Vás pozvu na dostaveníčko ke mně – tedy do oddělení marketingu. A na závěr nahlédneme i na projekty, kde bylo použito vsypů Fortedur.

NOVINKA

1. SPECIÁLNÍ DESIGNOVÉ DLAŽDICE
FORTELOCK DECOR JSOU TADY!
Nová unikátní kolekce dlažby Fortelock je konečně na světě. Spousty dní vývoje a testování nakonec
přinesly své ovoce. A to v podobě tří produktových řad HOME, BUSINESS a SOLID. Každá z nich je
typická svými vlastnostmi, provedením a využitím. Zajímá Vás, jak to funguje, jaké překážky bylo při
výrobě třeba překonat a jaké výhody díky tomuto produktu získáte? Přečtěte si o DECORU více.

Jak to funguje?
Velmi jednoduše, zkrátka položíte a používáte. Není třeba nijak

před finálním položením dlažby, jednotlivé díly rozložit a porov-

speciálně upravovat původní povrch, dlažba Fortelock DECOR

nat dle vlastního usouzení. Nespornou výhodou je, že můžete

je, stejně jako běžný Fortelock, vhodná na pevné podklady růz-

spojovat díly k sobě tak, jak vám to bude vyhovovat. Pokud bu-

né kvality. Speciálně navržený systém skrytých zámků zamezuje

dete potřebovat více informací týkající se pokládky, dočtete se je

usazování nečistot mezi spoji a tím prodlužuje životnost dlažby.

v technickém listu.

Je možné kombinovat jakékoliv dílce. Vždy jen doporučujeme,

Jak je dlažba vyrobena?
PVC dlažba Fortelock DECOR v sobě slučuje designově pro-

né roztažnosti materiálů v rámci výkyvů teplot. Svrchní PVC je

pracovanou svrchní vrstvu PVC dokonale spojenou s běžnou

tvořeno homogenním (SOLID) nebo heterogenním materiálem

dlažbou Fortelock. Spojení těchto dvou materiálů, pomocí

(BUSINESS, HOME)

svařování, umožňuje nejen vyšší houževnatost celé podlahy,

Díky tomuto produktu jsme vytvořili úspěšnou symbiózu mezi

perfektní soudržnost obou materiálů, ale také zabraňuje výraz-

produkty Fatra, Tarkett a Fortelock.
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Typy produktových řad
Dlažba Fortelock DECOR je dostupná ve třech produktových řadách, pojďme si je rozebrat.

Home DECOR

Business DECOR

Solid DECOR

Řada Home DECOR byla navržena speci-

Řada Business DECOR je univerzální pod-

Fortelock Solid DECOR je vysoce odolný

álně dle požadavků našich zákazníků a to

laha pro všechny komerční i nekomerční

typ dlažby navržen pro prostory s vyso-

s motivem dřevěných prken. Dřevo bylo,

prostory, případně lehký průmysl. Dezén

kou zátěží a vysokou frekvencí pohybu.

je a bude vždy nedílnou součástí našich

této dlažby se nazývá Stone a perfektně

Homogenní materiál horní vrstvy umožňu-

domovů. Ovšem protože jsou prostory,

imituje kamenný povrch. Odstín béžo-

je bez obav použít podlahovinu

kde reálné dřevo použít nejde, nebo by

vé bary s mírným stínováním umožňuje

v nákupních centrech, školách, kancelá-

ho byla škoda, je nahrazováno jinými ma-

snadnější údržbu, protože prvotní nečis-

řích i sportovních centrech, aniž by došlo

teriály v jeho imitaci. Řadu Home DECOR

toty nepůjdou okamžitě vidět a zaniknou

ke zničení povrchu.

doporučujeme pro prostory v domácnos-

na první pohled. Tento typ dlažby dopo-

tech, např. chodby, haly, šatny, spižírny.

ručujeme do kanceláří, škol, restaurací,

Technické parametry dlaždice:

recepcí a dalších veřejných prostor.

• Hmotnost: 2,6 kg

Technické parametry dlaždice:

• Rozměr: 472×472 mm

• Hmotnost: 1,9 kg

Technické parametry dlaždice:

• Protiskluz: R9

• Rozměr: 472×472 mm

• Hmotnost: 2,1 kg

• Reakce na oheň: Bfl – s1

• Protiskluz: R10

• Rozměr: 472×472 mm

• Odolnost proti otěru: T

• Reakce na oheň: Bfl – s1

• Protiskluz: R10

• Svrchní vrstva: Tarkett Primo Premium

• Odolnost proti otěru: T

• Reakce na oheň: Bfl – s1

• Svrchní vrstva: Fatra DOMO

• Odolnost proti otěru: T
• Svrchní vrstva: Fatra NFE

Pro více informací čtěte technický list nebo údržbový list, oba se nachází na webových stránkách www.fortelock.cz.

Jak dlažbu zakončit?
Připravili jsme pro Vás speciální nájezdy a rohy, kterými dokona-

a nájezdy jsou připraveny ke každému dezénu v několika pro-

le zakončíte instalovanou dlažbu, zjednodušíte si pojezdy

vedeních. Soklové lišty okolo stěn nevyrábíme, ale lze použít

a ochráníte hrany podlahy, čímž prodloužíte její životnost. Rohy

všechny standardně dostupné pro jiné podlahoviny.

Kde je možné dlažbu koupit?
Pro případné objednávky a obchodní spolupráce, prosím kontak-

a můžete se s nimi dohodnout na případné objednávce.

tuje naše obchodníky, rádi Vám vše dopodrobna vysvětlí
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Informujeme
K datu 1. 10. došlo k aktualizaci technického listu i pro dlažbu For-

ní verzi naleznete na oficiálních webových stránkách

telock Industry a Light. Prosíme tedy naše obchodní partnery

www.fortelock.cz

o aktualizaci tohoto dokumentu na webových stránkách. Aktuál-

2. NAHLÉDNĚTE DO KANCELÁŘE MARKETINGU
Jak víte, produkty firmy Fortemix jsou prodávány téměř po celé Evropě a letos pronikly do USA, a to
přináší spoustu možností seberealizace na poli mezinárodního marketingu, ze kterých lze načerpat
cenné zkušenosti a znalosti. Proto jsme se rozhodli nabídnout tuto příležitost aktivním studentům
z daných zemí. Přečtěte si rozhovor se stážisty Marcinem a Eszter a další novinky z marketingu.
Tento rok byl ve znamení Francie a Polska. Dva studenti se na

ESZTER – studentka francouzské vysoké školy Sciences Po

čas přistěhovali k nám do Česka, aby si vyzkoušeli, jak to chodí

(Francouzský institut politických věd), zaměření na Marketing.

v malé výrobní firmě s mezinárodním přesahem, jak funguje marketing na B2B trhu a jestli jsou jejich zkušenosti v souladu

MARCIN – student univerzity v Krakově - Krakowska Akademia

s nabitými teoretickými znalostmi ze školy. Jak se jim tu líbilo

im. Andrzeja Frycza, zaměření na Psychologii v managementu

a co jim to dalo, můžete číst níže.

a obchodu

Proč jste se rozhodli pro stáž ve firmě Fortemix?

Pomohla Vám Vaše stáž ve zhodnocení vašeho dalšího směru

E: Firmu Fortemix jsem si vybrala z několika důvodů. Prvním

praxe a seberealizace?

z nich byla zajímavost projektů, na kterých jsem se mohla

E: Určitě, velmi jsem si užila a užívám práci s Romanou, která mě

podílet, možnost vyzkoušet si pracovat s novými teritorii a být u

naučila spoustu věcí. Práce ve společnosti mi dala i ucelenější

vzniku nových produktů. Motivoval mě tedy nejen mezinárodní

pohled na to, co bych chtěla v budoucnu dělat a jak marketing

aspekt, ale i platforma B2B trhu.

v reálu funguje.

M: Účastním se projektu Global Entrepreneur (Globální podni-

M: Do značné míry. V blízké budoucnosti plánuji spustit start-up

kání) a svou praxi jsem chtěl získat v malé rozvíjející se firmě.

projekt, kde nové znalosti a zkušenosti budou velmi užitečné

Protože v právě malých firmách má člověk šanci vyzkoušet si od

a cenné. Získal jsem důvěru v sám sebe a schopnosti komuniko-

všeho něco. Od kontaktu a jednání s agenturami, komunikaci se

vat na trhu B2B a schopnost zvládat více projektů současně.

zákazníky, rozvoj sociálních sítí až po psaní článků do novin.
A ve firmě Fortemix jsem měl možnost vyzkoušet si toto všechno

Ochutnali jste nějaká typicky česká jídla?

a spoustu dalšího.

E: Ano a velmi jsem si je oblíbila. Velmi ráda se do Česka zase
vrátím na dobrou Svíčkovou s knedlíky.

Co pro Vás bylo překvapením?

M: Knedlíky a pivo.

E: Vzhledem k tomu, že to byla moje první opravdová stáž

Česka zase vratím, je zde nejen skvělé jídlo, ale čas plyne poma-

v reálném světě marketingu, bylo pro mě překvapením asi úplně

leji a lidé jsou milejší.

To jsou dvě fantastické věci. Rád se do

všechno. Ale bylo skvělé účastnit se tolika věcí a jsem velmi
ráda, že jsem měla možnost nakouknout pod pokličku do tolika

Studenti u nás zkrátka budou mít vždy dveře otevřené. A už teď

různých sfér marketingu.

se těším na sezónu 2018, kdy přijedou další.

M: Žádný prostor pro přípravu a okamžité „hození do hluboké

Jo a opravdu jsem jim neříkala, co mají psát za odpovědi.

vody”. Oceňuji výborné profesionální vedení, které mi pomohlo.

Jsem velmi ráda, že byli spokojeni stejně jako já.

Velmi pozitivně hodnotím volnou ruku v rámci kreativity a svobody v rozhodování a plnění úkolů. Otevřenost a důvěra šly ruku
v ruce s vysokou odborností, standardy a očekáváním.
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Další věc, která mě v létě potěšila, byla instalace nové podlahy

spousta zájemců. Nakonec se z nové podlahy těšila rodina

Fortelock do garáže, v rámci soutěže s magazínem Český Kutil.

z Olomoucka.

Do soutěže, kterou jsme vyhlásili na konci jara, se přihlásila

A abych nezapomněla, nezapomeňte nás sledovat na oficiálním profilu na Facebooku, kde pravidelně přispíváme
s novinkami, zajímavostmi a referencemi. https://www.facebook.com/fortelockofficial/

3. V LISTOPADU SE SETKÁME
NA VELETRHU BATIMAT
Blíží se nám opět období veletrhů a dalších setkání. Jako první budeme mít možnost oprášit znalosti
francouzštiny na pařížském veletrhu BATIMAT. Navštivte nás ve stánku, budeme se těšit.

J’expose sur le salon Batimat
I am exhibiting at Batimat

6 - 10 NOV. 2017 / PARC DES EXPOSITIONS - PARIS NORD VILLEPINTE
HALL 4 – STAND No E33
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4. TISKOVINY I NÁHRADNÍ DÍLY SE VYRÁBÍ NA
NĚKOLIKA TISÍCÍCH METRECH PODLAHY FORTEMIX
Kvalita vyžaduje kvalitu. Takto by se daly charakterizovat zakázky pro slovenské a polské společnosti,
které se rozhodly rozšířit své výrobní kapacity v Litvě a v Polsku. A my jsme rádi, že jsme se toho mohli
zúčastnit. Tyto a další reference již v článku.
Protože více než 80% zakázek firmy Grafobal tvoří zahraniční

800 m2 pokryto vsypem Fortedur 1020, který v tomto tiskařském

spolupráce, byla investice do nového závodu více než účelná.

závodě, jednoho z největších výrobců tištěných obalů v Pobaltí,

Nový závod v Litvě splňuje normy stanovené pro kvalitu produk-

vytvořil finální vrstvu betonové podlahy.

ce, bezpečnostní a hygienické požadavky. Proto bylo více než 1

Výrobce náhradních automobilových dílů ILP aplikoval na ploše

aplikace proběhly rovněž testy na odolnost proti otěru, jejichž

5000 m2 vsyp Fortedur 1020 ve svém novém výrobním závodě

výsledky prokázaly nezbytnost a užitečnost produktu v rámci

ve městě Żarów. V rámci této novostavby byl vsyp aplikován na

betonových povrchů.

čerstvý beton, kterému dodal maximální vytvrzení. Po vykonání
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Průmyslová skupina Matador rozšířila své výrobní prostory také

průmysl tvoří vsyp Fortedur 1021 spolu s nátěrem Fortecoat 1425.

ve slovenském městě Nitra. Podlahu nového závodu na lisová-

Celková rozloha činí 3000 m2

ní a spojování materiálů z hliníkových slitin pro automobilový

Systém Fortedur 1020 se skládá z práškové směsi obsahující

Podlahu se vsypem zde tvoří nosná betonová deska s integro-

speciální druhy cementů, plniv na bázi slinutých oxidů, chemic-

vanou povrchovou vrstvou odolnou vůči obrusu. Vsyp, suchá

kých příměsí včetně aditiva ASA a je určen pro přípravu nášlap-

směs na cementové bázi, se na povrch betonové desky nanáší

né vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní

v průběhu tuhnutí. Povrch podlahy se poté zpracovává strojním

zátěží. Vždy když je požadována nadstandardní odolnost v

hlazením.

obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování
kapalin (oleje, rozpouštědla a další) nachází vsyp Fortedur své
uplatnění.
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