ELEKTROTECHNICKÝ CECH PLZEŇSKÉHO REGIONU, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ
IČO: 453 32 746

č.ú.: 0725509349/0800

Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na

ODBORNOU EXKURZI













Téma: Odborná exkurze výrobního závodu SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem.
Termín: 21. září a 22. září 2016 (středa, čtvrtek).
Odjezd: Středa 21. září 2016 v 12.00 hod. z parkoviště v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56.
Prohlídka Chmelařského muzea v Žatci, které je součástí Chrámu chmele a piva.
Ubytování v hotelu v Ústí nad Labem.
Společná večeře v hotelu.
Čtvrtek 22. září 2016, společná snídaně.
Odborná exkurze výrobního závodu SALTEK s.r.o. v Ústí nad Labem.
Prohlídka barokního zámku Duchcov.
Předpokládaný návrat: 19.00 hod. na parkoviště v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56.
Cena: 400,- Kč člen cechu a rodinný příslušník,
700,- Kč nečlen cechu,
50,- Kč při vlastní dopravě a ubytování.





Úhrada: předem na č. ú. : 0725509349/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a exkurze.
nejpozději do 7. září 2016 (jen po předchozí domluvě až v autobusu).
V ceně „je“ zahrnuto: doprava autobusem, společná večeře, ubytování, snídaně a exkurze.
V ceně „není“ zahrnuto: vstupné do Chmelařského muzea 60,-Kč, senioři 40,- Kč a vstupné do
barokního zámku Duchcov 80,-Kč, senioři 60,-Kč.



Storno poplatek: 100,- Kč v případě, že se závazně přihlásíte a nedostavíte se nebo zrušíte přihlášku.

V případě, že máte zájem o účast na této akci, vyplňte prosím co nejdříve přiloženou závaznou přihlášku.
 EL. CECH, 2016(POZV199.DOC)

Chmelařské muzeum Žatec.
Součástí turistického areálu Chrám chmele a piva je Chmelařské muzeum Žatec. Chmelařské muzeum Žatec vlastní největší expozici
svého druhu na světě. Na ploše 4 000 m² naleznete vývoj chmelařství od raného středověku až do současnosti. Samotné Chmelařské
muzeum Žatec je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století.
SALTEK®. Je moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízí komplexní sortiment svodičů
bleskových proudů a přepěťových ochran typu 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci a
telekomunikace. Výrobky SALTEK® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a
bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, dopravě, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i
v běžných domácnostech. Na trhu působí již od roku 1995. Sídlo firmy je v malebné polabské krajině v Ústí nad Labem. Výrobky chrání
různé technologie v mnoha zemích Evropy, Asie a Afriky. Export realizuje prostřednictvím dceřiných firem SALTEK TRADE a SALTEK Slovakia.
Vlastní vývoj zajištující neustálý proces inovace považuje za základ dalšího rozvoje. Zkušený vývojový tým pracuje ve špičkově vybavené
testovací laboratoři s unikátními přístroji a technologiemi, které podporují rychlý a kvalitní vývojový proces. Nejmodernější materiály,
konstrukční postupy, technologie a měřící metody jsou samozřejmostí. Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti.
Flexibilní přístup k realizaci speciálních zákaznických řešení na míru a výrobků ODM/OEM po celém světě. Rychlé dodávky do 48 hodin
kamkoli v ČR a SR.
Zákazníci jsou trvalou inspirací. Zkušenosti z praxe ve spojení s technickými inovacemi dávají možnost poskytovat řešení komplexní ochrany
před přepětím.
Kvalitní a rychlá technická podpora, pravidelné vzdělávání odborníků i široký marketingový a prodejní servis je standardem.
Bezpečnost, spolehlivost a kvalita výrobků je prvořadá! Kvalita je image. Výrobky jsou certifikováni dle mezinárodních standardů.
SALTEK je aktivním členem českých i mezinárodních normalizačních institucí - ÚNMZ, IEC a CENELEC, které určují standardy pro vývoj
ochran v budoucnosti. Vždy je kladen důraz nejen na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran před přepětím s unikátním barevným
značením byla oceněna designérskou cenou Red Dot ® 2014.
Barokní zámek Duchcov.
Život na zámku v období největšího kulturního rozkvětu panství v 18. a 19. století dodnes připomíná Valdštejnský sál s rodovou galerií
předků, obnovená zámecká obrazárna, Valdštejnské muzeum, expozice v Biliárovém křídle zámku, Biliárový sál, tři místnosti zámeckého
personálu a pokoje věnované osobnosti Giacoma Casanovy (1725–1798), který jako knihovník a společník hraběte Josefa Karla Emanuela z
Valdštejna prožil na zámku Duchcov posledních třináct let svého života.
Duchcovský zámek dal v letech 1675–1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta Jeana Baptiste Matheye (1630–1696)
na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl barokní zámek rozšířen o dvě boční křídla. Při stavební činnosti podle
projektů Matheye vzniklo vnější zámecké nádvoří, navazující na čestný dvůr. V roce 1722 byl slavnostně vysvěcen zámecký kostel
Zvěstování Panny Marie,
Rozsáhlá barokní zahrada, založená v první čtvrtině 18. století za Jana Josefa z Valdštejna ve francouzském stylu, patřila k
nejpozoruhodnějším svého druhu. Úpravy zámeckého areálu včetně unikátní zahrady byly prováděny od roku 1720, fasády zámku dostaly
současný klasicistní vzhled v letech 1812–1818 a následně byl upraven i anglický krajinářský park.

Rada cechu
 EL. CECH, 2016(POZV199A.DOC)

