
   ...svet akustických 
        a tepelnoizolačných riešení 

    Objav svet 
             steredu...

-  stered zhodnocuje výborné vlastnosti syntetického 
textilu, ktorý izoluje hluk a teplo v automobile.

-  stered tieto vlastnosti rozvíja a prináša všade tam, 
kde to na izoláciu hluku a tepla treba - v doprave,  
na pracovisku, v dome.

vO vašOm svete
ZVUKOVÁ iZOlÁcia strOpU

KOnštrUKčný systém priečOK

tepelnÁ iZOlÁcia pOdlahy 
a KrOčajOVý útlm (2 V 1)

nÍZKa prOtihlUKOVÁ clOna
Brens a3/B3

graf ZVUKOVej pOhltiVOsti

tichÁ eleKtričKOVÁ KOĽaj

ZVUKOpOhltiVé pOdVesy

graf tepelnej VOdiVOsti
súč. tep.vodivosti W/mK

gaBiOny s dOsKOU stered
a3/B3



Národná enviro súťaž 
slovenska - Ness 2011

víťaz kategórie
eNvirO prOdukt 
rOka 2011

Konštrukčné izolačné dosky 
Stered na báze recyklovaného 
textilu a najmä autotextilu

Cena tOp 2012
technika ochrany prostredia

víťaz kategórie
eNvirONmeNtálNa
teChNOlógia

Stered nový konštrukčný 
zvukovo a tepelnoizolačný 
materiál

sídlo spoločnosti: pr Krajné, s.r.o.
   člen skupiny LuKa & Bramer group a.s.
   Krajné 874
   916 16 Krajné

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj plesník
   tel.: + 421 905 407 066

Kontakty:  e-mail: info@stered.sk
   tel.: + 421 32 74 80 400
   tel.: + 421 32 77 86 270

Výrobný areál pr Krajné

stered je unikátnou technológiou spracovania textilných materiálov  
z automobilového priemyslu. rodný list pre stered písali vo výskumno- 
vývojových základniach automobiliek a ich dodávateľov.
výrobný areál a technológia stered boli realizované s významnou 
finančnou podporou recyklačného fondu a podpory zo štrukturálnych  
fondov Operačného programu Životné prostredie zo zdrojov európskej únie.

www.stered.sk

vzďalenosť pr krajné:
10 km myjava
20 km piešťany
100 km Bratislava

OCeNeNia

„starým veciam nová šanca“

inovatívny čin roka 2012

víťaz kategórie
teChNOlOgiCká  

iNOváCia 2012

Komplexná linka spracovania 
na materiálové zhodnocovanie 

zmiešaných textilných odpadov
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vitajte vO svete
         steredu...


