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o plánovaní a stave zasnežovania. To však nie je 

všetko. Svoje priekopnícke postavenie na trhu so 

zasnežovacou technikou upevňujeme aj tým, že s 

aplikáciou SNOWMASTER prinášame ako prvý 

poskytovateľ prognózy na výrobu snehu. V tomto 

vydaní by sme vám chceli povedať o tejto revolučnej 

technológii viac. 

Okrem toho vám s hrdosťou oznamujeme, že naša 

inovatívna technológia a vysoké kvalitatívne nároky 

nadchli aj olympijský výbor: spoločnosť TechnoAlpin 

kompletne zastreší Zimné olympijské hry 2022 

v Číne. Za tento úspech vďačíme predovšetkým 

našim zamestnancom, ktorí každý deň puntičkársky 

pracujú na zdokonaľovaní všetkých projektových 

úsekoch – od plánovania až po údržbu strojov. 

Na nasledujúcich stranách si prečítate o ďalších 

zaujímavých novinkách a aktuálnych projektoch, 

ktoré realizujeme po celom svete: naše partnerstvo 

s lyžiarskym strediskom Cortina (Taliansko), prvé 

zasnežovacie zariadenie v Uzbekistane či moderni-

zácie lyžiarskych stredísk Lake Mountain (Austrália), 

Myrkdalen (Nórsko) a Mountain High (USA). Neza-

búdame ani na nové projekty v Poľsku, Francúzsku, 

Rakúsku či Švajčiarsku.

V tomto vydaní časopisu SnowExperts na vás čaka-

jú ešte ďalšie pútavé témy.

Želáme vám veľa zábavy pri čítaní!  

spoločnosť TechnoAlpin si stanovila cieľ, v rámci 

ktorého chce zabezpečiť najlepšiu kvalitu snehu vo 

všetkých lyžiarskych strediskách na celom svete 

a zároveň zjednodušiť prácu zasnežovacích tímov. 

Tento cieľ môžeme dosiahnuť vďaka neustálemu 

vývoju inovatívnych riešení, ktorý nás doviedol na 

pozíciu nepochybného technologického lídra na trhu 

so zasnežovacou technikou. 

Na veľtrhu Interalpin 2019 sme predstavili našu 

novú aplikáciu SNOWMASTER. Tá predstavuje 

dôležitý krok v digitalizácii lyžiarskych stredísk. Pre 

našich zákazníkov bude dostupná už na jeseň. 

Aplikácia poskytuje manažmentu kompletný prehľad 

EDITORIÁL

EDITORIÁL
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Po olympijských hrách v roku 1956 a majstrov-

stvách sveta v rokoch 1932 a 1941 sa obec v 

Dolomitoch, Cortina D´Ampezzo stane, už po štvrtý 

krát dejiskom veľkého lyžiarskeho podujatia. Aby sa 

na toto podujatie pripravili čo najlepšie, rozhodli sa 

modernizovať zasnežovacie zariadenia. Na zjaz-

dovkách lyžiarskeho strediska Ista Cortina, jedného 

z prvých zákazníkov spoločnosti TechnoAlpin, sa 

v roku 2021 uskutoční zjazd, Super G, obrovský 

slalom, ako aj paralelný slalom či tímová súťaž. O 

dokonalé snehové podmienky sa postará celkovo 

32 nových vrtuľových snežných diel, z toho šesť 

TR10, osem TR8 a tri TF10. Značne sa zvýšila aj 

kapacita čerpadlových staníc Duca d’Aosta a Piè 

Tofana, aby sa zabezpečilo optimálne zásobovanie 

vodou pre zariadenia. 

V oblasti Impianti Averau (Cinque Torri) budú počas 

majstrovstiev sveta 2021 prebiehať kvalifi kácie a 

zjazdovky sa budú okrem toho využívať aj na tré-

Keď sa v roku 2021 najlepší zjazdári sveta v odvážnych skokoch spustia po novej zjazdovke 

Vertigine a najrýchlejšie lyžiarky sa skĺznu pomedzi výrazné skalnaté útvary Tofane, bude aj 

TechnoAplin na poprednom mieste. Deväť z jedenástich pretekov na Majstrovstvách sveta 

pretekov FIS v alpskom lyžovaní v Cortina D‘Ampezzo 2021 sa uskutoční na zjazdovkách po-

krytých snehom od lídra na trhu. 

MAJSTROVSKÝ
SNEH PRE MAJSTROV 
SVETA 2021

CORTINA D’AMPEZZO

Spoločnosť TechnoAlpin modernizuje 
svahy v lyžiarskom stredisku Cortina.

TALIANSKO
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ningové účely. Na vyhovenie štandardom majstrov-

stiev sveta sa nainštalovalo 14 nových vrtuľových 

snežných diel typu TR8, vystavali a obnovili sa dve 

čerpadlové stanice Bai de Dones a Potor a položili 

sa aj šachty, potrubia a káble. 

Vďaka týmto modernizáciám a použitiu najnovších 

technológií lídra v inováciách, spoločnosti Techno-

Alpin, možno s optimálnym snehovým podkladom 

otestovať efektivitu a kvalitu zasnežovacích zariade-

ní na finále svetového pohára v marci 2020, ktoré 

poslúži ako generálna skúška pre majstrovstvá 

sveta 2021.  

CORTINA D’AMPEZZO DEVÄŤ Z JEDENÁSTICH PRE-

TEKOV NA MAJSTROVSTVÁCH 

SVETA PRETEKOV FIS V AL-

PSKOM LYŽOVANÍ V LYŽIAR-

SKOM STREDISKU CORTINA 

2021 SA USKUTOČNÍ NA ZJAZ-

DOVKÁCH POKRYTÝCH SNE-

HOM OD LÍDRA NA TRHU. 

«

TALIANSKO

 14x snežné delo TR8 

 2x čerpadlo 160 kW

 2x čerpadlo 400 kW

 1x kompresor 55 kW

 1.400 m rozvodového materiálu

 26x šachta

PREHĽAD ROZŠÍRENÍ 
V ROKOCH 2018 A 2019

 6x snežné delo TR10

 8x snežné delo TR8

 3x snežné delo TF10

 2x čerpadlo 160 kW

 4x čerpadlo 400 kW

 2x kompresor 37 kW

 1.300 m rozvodového materiálu

 17x šachta

PREHĽAD ROZŠÍRENÍ 
V ROKOCH 2018 A 2019

IMPIANTI
AVERAU

ISTA
CORTINA
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SKICIRCUS SAALBACH 
HINTERGLEMM 
LEOGANG FIEBERBRUNN

Lyžiarske stredisko Fieberbrunn je súčasťou Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn, to znamená, že patrí k najlepším lyžiarskym strediskám v Alpách. V úlohe 

Mekky pre freeriderov zaručuje rozmanitosť, akciu a zábavu, avšak nezabúda ani na 

rodiny a ponúka im skutočný zážitok. Najmodernejšie vleky, lanovky a zjazdovky všet-

kých stupňov obtiažnosti či najlepšie podmienky na lyžovanie sú zárukou skutočnej 

lyžiarskej zábavy. 

PLNÁ 
DÔVERA
Spoločnosť TechnoAlpin, ako generálny 
dodávateľ, odovzdáva v lyžiarskom stredis-
ku v obci Fieberbrunn nové zasnežovacie 
zariadenie zhotovené na kľuč.

RAKÚSKO
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FIEBERBRUNN

www.fi eberbrunn.com

je už v plnej prevádzke a 105 šácht a 81 snežných 

diel od spoločnosti TechnoAlpin zabezpečí v lyžiar-

skom stredisku najlepšiu kvalitu snehu počas celej 

sezóny. 

Aby lyžiarske stredisko zvýšilo kvalitu svojich služieb 

na ďalšiu úroveň, nedávno sa jeho vedenie rozhodlo, 

že postaví zasnežovacie zariadenie aj v časti Stre-

uböden. Touto úlohou poverilo svojho dlhoročného 

partnera, spoločnosť TechnoAlpin. Zaujímavosťou 

tohto projektu je, že líder v inováciách vystupoval v 

úlohe generálneho dodávateľa, a teda spolupracoval 

pri plánovaní a bol plne zodpovedný za realizáciu 

výstavby. Okrem novej výstavby elektrotechnic-

kých a hydraulických čerpadlových staníc, ako aj 

čerpadlových staníc s riadiacou technikou, koordi-

novala spoločnosť TechnoAlpin celú montáž v teréne 

za využitia príslušných výkopových prác, inštaláciu 

šachiet či pokladanie potrubí a vedení. Spoločnosť 

TechnoAlpin zároveň dodala 24 nových snežných 

diel typu T40 a TF10 na výsuvnej platforme a päť 

mobilných snežných diel TR8 a celé zariadenie in-

tegrovala do riadiaceho systému ATASSplus, čím sa 

výrazne zjednoduší prevádzka zariadení.

Dôvera, ktorú lyžiarske stredisko prejavilo sveto-

vému lídrovi na trhu tým, že ho postavila do role 

generálneho dodávateľa sa osvedčila: zariadenie 

SPOLOČNOSŤ TECHNOALPIN
VYSTUPOVALA V ÚLOHE GENERÁLNEHO 
DODÁVATEĽA A ZODPOVEDALA
ZA CELÚ REALIZÁCIU VÝSTAVBY.«

PROJEKT V SKRATKE

 5x mobilné snežne delo TR8

 16x snežné delo TF10 na výsuvnej

platforme

 8x snežné delo T40 na výsuvnej platforme

 1x nová čerpadlová stanica

 1x nová chladiaca veža

 41x šachta

 4 km rozvodového materiálu

 Integrácia zariadenia do softvéru ATASSplus

RAKÚSKO 07



MYRKDALEN

NÓRSKO

VITAJTE 
V RODINE

V roku 2019 sa najväčšie lyžiarske stre-
disko v západnom Nórsku po prvýkrát 
spolieha na spoluprácu so spoločnosťou 
TechnoAlpin. Projekt je už teraz 
evidentne zameraný na budúcnosť.
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www.myrkdalen.no

MYRKDALEN

NÓRSKO

vých staníc sa odteraz riadi zásobovanie zariadenia 

vodou a vzduchom, ako aj celé pôvodné zariadenie 

prostredníctvom softvéru ATASSplus. Integrácia 

umožňuje efektívnejšie využívanie zdrojov a zároveň 

zabezpečuje optimálnu kvalitu snehu. Investícia, 

ktorá je evidentne zameraná na budúcnosť. 

Lyžiarske stredisko Myrkdalen v obci 

Voss ponúka 21 zjazdoviek s nadmor-

skou výškou v rozmedzí od 450 až

1 060 m n.m. a deväť vlekov a lanoviek. 

Lyžiarske stredisko Myrkdalen je vzdialené od druhé-

ho najväčšieho mesta v Nórsku, Bergen, len dve 

hodiny cesty autom. Hlavným lákadlom lyžiarskeho 

strediska sú zjazdovky všetkých stupňov obtiažnos-

ti, miesta na lyžovanie pre rodiny, snow parky a vyni-

kajúce možnosti lyžovania sa na prašane vo voľnej 

prírode. Aby mohlo lyžiarske stredisko ponúkať 

optimálne podmienky na zjazdovkách počas celej 

sezóny, pôvodné zasnežovacie zariadenie v súčas-

nosti po prvýkrát rozširuje spoločnosť TechnoAlpin. 

Celá výstavba je orientovaná na budúcnosť a dbá 

sa na to, aby bolo zasnežovacie zariadenie konci-

pované tak, aby sa mohlo bez problémov rozšíriť aj 

v nasledujúcich rokoch. V rámci projektu sa počíta 

s inštaláciou ôsmych vrtuľových snežných diel a 18 

snežných tyčí. V pláne je okrem toho aj modernizá-

cia dvoch čerpadlových staníc, ktoré sa následne 

integrujú do riadiaceho systému ATASSplus. Auto-

matizáciou pôvodných čerpadlových a kompresoro-

 1x snežné delo TR8 na výsuvnej platforme

 3x snežné delo T40 na výsuvnej platforme

 4x mobilné snežné delo T40

 18x snežná tyč V3

 1x čerpadlo 450 kW 

 1x ponorné čerpadlo 75 kW 

 40x šachta

 1x kompresor 110 kW

 Automatizácia 2 čerpadlových staníc

 Integrácia zariadenia do softvéru ATASSplus

PREHĽAD ROZŠÍRENIA

CELÉ ZARIADENIE JE ORIENTOVANÉ NA BUDÚCNOSŤ 

A DBÁ SA NA TO, ABY BOLO ZASNEŽOVACIE ZARIADE-

NIE KONCIPOVANÉ TAK, ABY SA MOHLO BEZ PROBLÉ-

MOV ROZŠÍRIŤ AJ V NASLEDUJÚCICH ROKOCH. «
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PARTNERSTVÁ

MEDZINÁRODNÉ 
ZVÄZY ZIMNÝCH 
ŠPORTOV SA 
SPOLIEHAJÚ NA 
SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN
Od začiatku zimnej sezóny 
2019/2020 počítajú všetky dôležité 
disciplíny v oblasti zimných športov 
na technologického lídra z Bolzana.
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Offi  zieller Ausrüster der
Deutschen Ski-Nationalmannschaften

PARTNERSTVÁ

Miestne zväzy ťahajú
za jeden povraz

Líder na svetovom trhu je žiadaný ako produkto-

vý partner aj na národnej úrovni. Od roku 2016 je 

spoločnosť TechnoAlpin ofi ciálnym dodávateľom 

Švjačiarskeho lyžiarskeho zväzu Swiss-Ski a 

podporuje tímy a podujatia zasnežovaním zjaz-

doviek. Aj Nemecký lyžiarsky zväz (DSV) sa 

spolieha na spoločnosť TechnoAlpin ako ofi ciálneho 

dodávateľa nemeckého národného lyžiarskeho tímu, 

a to najmä z dôvodu technológie Snowfactory, 

ktorá zabezpečuje dostatok snehu na podujatiach 

svetového pohára. Všetkých partnerov spája po-

treba najkvalitnejšieho snehu na svete. Spoločnosť 

TechnoAlpin dokáže vyhovieť týmto požiadavkám už 

od nepamäti. 

Spoločnosť TechnoAlpin je od roku 2016 ofi ciálnym 

produktovým partnerom Medzinárodnej lyžiar-

skej federácie FIS a tým pádom aj kontaktnou 

osobou na riešenie všetkých technických otázok tý-

kajúcich sa zasnežovania. Spolupráca so Svetovým 

zväzom pre paraolympijské lyžiarske disciplí-

ny, ktorý je zodpovedný za všetky disciplíny v rámci 

medzinárodného paraolympijského výboru, pri ktorej 

vystupuje spoločnosť TechnoAlpin ako ofi ciálny 

dodávateľ trvá dokonca už od roku 2018. Na začiat-

ku zimnej sezóny 2019/2020 môžeme s hrdosťou 

oznámiť ďalšie partnerstvo: s Medzinárodnou 

biatlonovou úniou (IBU) nadviazala spoločnosť 

TechnoAlpin nedávno spoluprácu, v ktorej vystu-

puje ako ofi ciálny produktový partner pre technické 

zasnežovanie a odteraz zastrešuje všetky olympijské 

disciplíny. Tri najväčšie zväzy zimných športov sa 

nestarajú iba o množstvo veľkých podujatí, ale sú aj 

kontaktnými partnermi pre destinácie, ktoré nemajú 

takú bohatú históriu v zimných športoch.

Pokiaľ ide o kvalitu, tri najdôležitejšie zväzy zimných športov na svete sa spoliehajú na 

dlhoročné skúsenosti a know-how spoločnosti TechnoAlpin. 
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FRANCÚZSKO

Z lyžiarskeho strediska v mestečku Thollon Les Mémises, ktoré sa nachádza v 

Hornom Savojsku neďaleko švajčiarskych hraníc, je nádherný výhľad na toto 

francúzsko-švajčiarske jazero, ako aj na pohorie Jura a neďaleké Švajčiarske Alpy. 

Toto lyžiarske stredisko vhodné pre rodiny leží v nadmorskej výške 1 030 m a nájdete 

v ňom 50 km svahov a prevýšením až 1 880 m.

THOLLON 
LES MÉMISES 
SEVERNÉ ALPY

SNEH NAD ŽENEV-
SKÝM JAZEROM!
Najlepší výhľad a dokonalý sneh k tomu.
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THOLLON
LES MÉMISES

www.thollonlesmemises.com

alizáciu tohto projektu zverili skúsenému svetovému 

lídrovi na trhu.

Cieľom projektu bolo zrenovovať existujúci malý 

zasnežovací systém. Tento rok sa projekt bude 

orientovať na centrálnu časť lyžiarskeho strediska a 

svahy vedúce späť do údolia.

V záujme dosiahnutia väčšej fl exibility pri zasnežo-

vaní chcel prevádzkovateľ nainštalovať zasnežova-

ciu technológiu v kombinácii so snežnými delami 

a tyčami. Dokopy bolo na svahoch lyžiarskeho 

strediska nainštalovaných 55 snežných tyčí Rubis 

Evo, 16 snežných diel T40 a 1 snežné delo TR8. 

Dve staršie snežné delá M15, ktoré patrili stredisku, 

boli zmodernizované.

Vďaka tomuto projektu modernizácie lyžiarskej 

oblasti bude prevádzka v stredisku Thollon Les 

Mémises počas nadchádzajúcich zimných sezón 

prebiehať bezpečne a hladko bez prerušení. A 

spoločnosť TechnoAlpin je nesmierne hrdá na to, že 

k tomu mohla dopomôcť. 

Potom, čo v roku 2013 došlo k výmene kabíny 

lanovky, sa v Thollon Les Mémises rozhodli značne 

investovať do modernizácie celej lyžiarskej oblasti, a 

to predovšetkým do zasnežovacieho systému, aby 

zaistili priaznivú budúcnosť strediska a ponúkli jeho 

návštevníkom čo najlepšie snehové podmienky. Re-

VĎAKA TOMUTO PROJEKTU BUDE 
PREVÁDZKA V STREDISKU THOLLON 
LES MÉMISES POČAS NADCHÁDZA-
JÚCICH ZIMNÝCH SEZÓN PREBIEHAŤ 
HLADKO BEZ PRERUŠENÍ.«

 55x snežná tyč Rubis Evos

 1x mobilné snežné deloTR8

 4x snežné delo T40 na veži

 2x mobilné snežné delo T40

 2400 kW čerpadlá

 1200 kW kompresor

 Ovládací systém ATASSplus

PROJEKT V SKRATKE

FRANCÚZSKO 13



VARS

FRANCÚZSKO

V prípade technického snehu si prevádzkovateľ 

lyžiarskeho strediska Vars želal rozšíriť zasnežovacie 

systémy na hlavných svahoch lyžiarskej oblasti s 

cieľom znížiť ich náchylnosť voči poveternostným 

podmienkam, a zároveň zabezpečiť čo najlepšie 

podmienky na lyžovanie pre návštevníkov. Projekt 

na rok 2019 je prevažne zameraný na oblasť Pey-

nier a mal by zabezpečiť snehovú pokrývku aj na 

tých svahoch, ktoré zatiaľ nie sú vybavené zasnežo-

vacou technológiou. Zabezpečiť sa má prívod vody 

a do ovládacieho systému by malo byť zavedených 

približne pätnásť snežných diel od spoločnosti 

TechnoAlpin a sedem snežných tyčí inštalovaných 

v roku 2011 na úpätí oblasti Chabrière, ktorá bola 

doposiaľ ovládaná prostredníctvom rádia.

Tento rok bolo pozdĺž svahu v oblasti Peynier 

nainštalovaných 53 šácht so snežnými tyčami 

V3, pričom 38 z nich sú modely V3ee. Pri tomto 

projekte navrhovala spoločnosť TechnoAlpin použiť 

„energeticky účinný“ model V3, a to nielen z dôvodu 

Lyžiarske stredisko Vars, ktoré je súčasťou lyžiarskej oblasti Forêt Blanche, sa roz-

hodlo zveriť realizáciu svojho zasnežovacieho projektu na rok 2019 práve spoločnosti 

TechnoAlpin! Táto investícia je súčasťou plánu modernizácie zariadenia Vars, ktorý 

má od roku 2017 pod svojím dynamickým vedením nový okresný tím a ktorý bude 

prebiehať až do roku 2020.

TECHNOALPIN PRINIE-
SOL SNEH DO OBLASTI 
LA FORÊT BLANCHE
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www.vars.com

VARS

FRANCÚZSKO

OPTIMÁLNE SNEHOVÉ
PODMIENKY OD ZAČIATKU
DO KONCA SEZÓNY!«

kvality výsledného snehu, ale najmä kvôli nízkej 

spotrebe vzduchu. Dodávku vody do tejto novej 

oblasti zabezpečí zásobovacia nádrž s objemom 25 

000 m3 a nová čerpadlová stanica s tromi čerpad-

lami s kapacitou 500 m3/h. Táto zásobovacia nádrž 

nielenže umožní zasnežovanie v oblasti Peynier, ale 

zároveň pomôže aj zvýšiť mieru fl exibility a účinnosti 

zasnežovacích systémov v okolitých oblastiach a v 

celom lyžiarskom stredisku. 

Týmto projektom na rok 2019 pokračuje stredisko 

Vars v modernizácii svojich technických zasnežo-

vacích zariadení, aby zaistila čo najlepšie snehové 

podmienky od začiatku až do konca sezóny! 

PROJEKT V SKRATKE

 53x snežná tyč V3 a V3ee

 1x čerpadlová stanica

 3.200 kW čerpadlá

 Ovládací systém Liberty
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ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2022

„Za to, že sa nám podarilo vyhrať všetky verejné 

súťaže, môžeme vďačiť našej vynikajúcej štruktúre 

v Číne. Už od roku 2013 sme v Číne zastúpení 

vlastnou pobočkou. 40 zamestnancov sa stará o 

riadenie projektov a optimálne služby. Okrem toho 

sa nám podarilo vďaka dlhoročnému know-how a 

skúsenostiam z celého sveta vypracovať najlep-

šie technické riešenia aj pre iné veľké podujatia,“ 

vysvetľuje Michael Mayr, oblastný manažér (Area 

Manager) spoločnosti TechnoAlpin v Ázii. 

„Po Soči a Pchjongčchangu sú toto už tretie 

olympijské hry, ktorých sa zúčastňuje aj spoločnosť 

TechnoAlpin. Máme samozrejme obrovskú radosť 

z toho, že sa nám každý raz podarí získať väčšinu 

OBJEM OBJEDNÁVOK 
SA POHYBUJE NA ÚROVNI 
20 MILIÓNOV EUR. «

100 % snehu z dielne spoločnosti TechnoAlpin na zimných olympijských hrách 

2022 – tak znie vzorec, ktorý v súčasnosti vykúzli hrdý úsmev na tvárach všetkých 

zamestnancov spoločnosti TechnoAlpin na svete. Vďaka spolupráci medzi hlavným 

sídlom a pobočkou v Číne, vyhrala spoločnosť TechnoAlpin všetky verejné súťaže 

týkajúce sa olympijských snežných súťaží, čím získala najprestížnejšie zákazky, ktoré 

sa v uplynulých mesiacoch dali získať. 

JACKPOT PRE 
SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN 
NA ZIMNÝCH 
OLYMPIJSKÝCH 
HRÁCH 2022
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ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2022

V regióne Zhangjiakou, vzniknú okolo zimného špor-

tového strediska Chongli nové miesta určené na 

súťaženie vo freestylových podujatiach a severskom 

lyžovaní. V rezorte Genting Secret Garden vznikne 

šesť zjazdoviek určených na súťaže a dve zjazdov-

ky na tréning pre freestylové preteky, preteky na 

snowboardoch či olympijskú u-rampu. Zodpovedné 

osoby v rezorte Secret Garden sa už roky spoliehajú 

na know-how spoločnosti TechnoAlpin. Spoľahlivosť 

snežných diel aj v náročných podmienkach je nevy-

hnutná pre prípravu na olympijské hry. 

zákaziek – tentokrát sme však získali 100 %. Svedčí 

to o našej spoľahlivosti a výkonnosti,“ hovorí s pre-

svedčením konateľ spoločnosti TechnoAlpin, Erich 

Gummerer.

Pre rôzne disciplíny týkajúce sa alpského lyžovania, 

freestylu, severského lyžovania a snowboardova-

nia sa vybudovali, resp. rozšírili štyri nové miesta 

určené na súťaženie. Obstarávanie projektov začalo 

na jar 2018 a skončilo až v lete 2019. Zmluvy sú už 

podpísané a výstavba prvého projektu je už v plnom 

prúde. 

Najväčší projekt nás čaká v meste Yanqing, kde je 

naplánovaná v spolupráci s lyžiarskym centrom Xia-

ohaituo výstavba úplne nového lyžiarskeho stredis-

ka. Budú sa tam konať všetky súťaže mužov a žien 

v alpskom lyžovaní. Tím spoločnosti TechnoAlpin 

bude na tomto mieste inštalovať v lete 2019 celkovo 

200 nových snežných diel a 32 čerpadiel. 

PRE RÔZNE DISCIPLÍNY TÝKAJÚCE SA 
ALPSKÉHO LYŽOVANIA, FREESTYLU, SEVER-
SKÉHO LYŽOVANIA A SNOWBOARDOVANIA 
SA VYBUDOVALI, RESP. ROZŠÍRILI ŠTYRI 
NOVÉ MIESTA URČENÉ NA SÚŤAŽENIE«
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Úplne nová výstavba čaká severské centrum 

Guyangshu, v ktorom sa budú konať všetky súťaže 

v bežkovaní, biatlone, skoku na lyžiach, ako aj 

všetky kombinované súťaže. Na toto miesto dodá 

spoločnosť TechnoAlpin 40 mobilných snežných diel 

a 15 tyčových snežných diel. Údajne najmenší, ale 

zato nemenej veľkolepý projekt je určený na súťaže 

big air. Tie sa budú konať v centre Pekingu, na 

verejnosti. O dokonalý podklad sa postará sedem 

snežných diel. 

Spoločnosť TechnoAlpin získala celkovo zákazky na 

350 snežných diel. Výber dodávateľa pre tri zo šty-

roch projektov prebiehal na báze verejných súťaží. 

Súkromne bol dodaný iba projekt v rezorte Secret 

Garden. Podľa plánu budú všetky zariadenia plno-

automatické a spoločnosť TechnoAlpin dodá všetky 

zákazky na kľúč. Objem objednávok sa pohybuje na 

úrovni 20 miliónov eur.  

TECHNOALPIN V ČÍNE

V roku 2013 bola založená čínska pobočka 

spoločnosti TechnoAlpin. Nachádza sa v provincii 

Hebei, neďaleko Pekingu. Medzičasom zamestnáva 

pobočka približne 40 zamestnancov, a to najmä v 

oblasti služieb, projektového manažmentu a preda-

ja. Aj keď všetky snežné delá pochádzajú, ako je už 

zvykom, z ústredia spoločnosti v Bolzane, niektoré 

oceľové časti, ako veže či podvozky sa pre čínsky 

trh vyrábajú priamo v Číne. Ročný obrat pobočky sa 

pohybuje medzi 15 – 20 miliónmi eur.

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2022
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SNOW EXPERT

MICHAEL
WIESER

„Čas uplynul veľmi rýchlo, kolegovia ma srdečne 

prijali medzi seba a v priebehu troch rokov som si 

vybudoval niekoľko priateľstiev, vďaka ktorým som 

lepšie spoznal krajinu. Podarilo sa mi nadobudnúť 

skúsenosti, ktoré by som ako turista nikdy nezískal. 

Dokonca som sa oženil v Las Vegas.“ Po 13 rokoch 

cestovania nadišiel pre Michaela čas vrátiť sa do-

mov, do Južného Tirolska. Znovu pracuje v ústredí 

spoločnosti TechnoAlpin, v Bolzane. „Túto príležitosť 

môžem odporučiť každému, kto má chuť zbierať 

skúsenosti aj mimo domova.“  

Michealova kariéra v spoločnosti TechnoAlpin 

začala vo výrobnom oddelení. Po roku prešiel s 

novými skúsenosťami do oddelenia servisu a po 

ďalších dvoch rokoch vymenil servis za konštrukčné 

oddelenie, v ktorom pôsobí dodnes. 

Medzinárodné štruktúry spoločnosti TechnoAlpin 

ponúkajú množstvo príležitostí na prácu v zahraničí. 

V roku 2016 sa Michael chytil šance a vycestoval 

na tri roky do Ameriky, kde pracoval pre pobočku 

spoločnosti TechnoAlpin v meste Denver. „Nastal 

čas, aby som vyskúšal niečo nové, a preto som sa 

rozhodol využiť túto príležitosť,“ tvrdí Michael, ktorý 

sa so svojou súčasnou manželkou odsťahoval do 

Denveru. Aj tam pracoval na pozícii projektového 

manažéra, ocenil zmenu a s oduševnením pracoval 

pre spokojnosť zákazníkov spoločnosti TechnoAlpin.

Michael Wieser pracuje v spoločnosti 

TechnoAlpin už takmer 15 rokov. Po 

troch rokoch strávených v americkej 

pobočke sa pôvodom Južný Tirolčan 

vracia domov s novými skúsenosťami. 
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www.mthigh.com

MOUNTAIN
HIGH RESORT 

Mountain High Resort na juhu 
Kalifornie sa pripravuje na lyžiar-
sku sezónu – a na budúcnosť –
s najnovšou technológiou od 
spoločnosti TechnoAlpin.

OČAKÁVAME 
ZIMU!

USA
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Mountain High Resort sídli v pohorí San 

Gabriel Mountains a predstavuje zimnú 

oázu pre obyvateľov Los Angeles a juž-

nej Kalifornie, ktorí obľubujú pláže. Toto 

stredisko tvoria tri dedinky a pokrýva 

plochu 290 akrov, ale priemerne tu roč-

ne napadne iba 282 cm prirodzeného 

snehu. 

„Majú dobrú spotrebu energie,“ tvrdí Childress. 

„Modely niektorých iných značiek nazývame „žrútmi 

energie“. Tieto vrtuľové snežné delá [od spoločnosti 

TechnoAlpin], ktoré používame teraz, však vôbec 

nemajú veľkú spotrebu.“ Childress vyhlásil, že nové 

delá od spoločnosti TechnoAlpin ušetria stredis-

ku každú sezónu až 130 000 € len za náklady 

na palivo a spĺňajú jeho ekologické ciele. Tyčové 

snežné delá V3 majú fixnú spotrebu vzduchu, čo 

vedie k zníženiu počtu vzduchových kompresorov a 

k vyššej produkcii snehu pri hraničných teplotách. 

A navyše sú aj jednoduché na použitie: „Tie staršie 

zariadenia, ktoré sme mali, bolo treba neustále 

sledovať a upravovať,“ tvrdí Childress. „Tieto nové 

však idú samé. Skrátka sú prístupnejšie než staršie 

technológie.“  

Umelý sneh predstavuje pre stredisko Mountain 

High jediný spôsob, ako môže zostať otvorené od 

novembra do apríla – a práve tu do veci vstupuje 

správca pre zasnežovanie Mike Childress. Ten totiž 

na sezónu 2018 – 2019 zakúpil dve snežné delá 

značky TechnoAlpin, ktoré ho okamžite ohromili a 

ktoré nazval „úžasnými“.

Childress v minulosti skúšal aj zariadenia od iných 

dodávateľov, ale po jednej sezóne ho presvedčil 

zasnežovací výkon a energetická účinnosť nových 

modelov, a to predovšetkým počas teplých týždňov 

pred otváracím dňom.

Pre túto sezónu stredisko Mountain High zakúpilo 

100 tyčových snežných diel V3 a tri ďalšie vrtuľové 

snežné delá vrátane mobilných a fixných vežových 

modelov TR8 a TF10. Tieto zariadenia postačia 

na pokrytie plochy 218 akrov, teda asi 80 percent 

terénu v stredisku.

„TIETO NOVÉ VŠAK IDÚ 
SAMÉ. SKRÁTKA SÚ 
PRÍSTUPNEJŠIE NEŽ 
STARŠIE TECHNOLÓGIE.“
MIKE CHILDRESS«
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SNOWMASTER

Spoločnosť TechnoAlpin opäť dokazuje svoju 

priekopnícku úlohu v technickom zasnežovaní: 

spoločnosť TechnoAlpin je vďaka aplikácii SNOW-

MASTER prvou spoločnosťou, ktorá ponúka 

lyžiarskym strediskám prognózy výroby snehu. To 

je možné len vďaka dlhoročnej expertíze a presným 

výpočtom údajov, ktoré pochádzajú zo softvéru 

ATASSplus. Po zohľadnení podrobných predpovedí 

počasia, vytvára aplikácia SNOWMASTER prognózy 

na ďalšie dni týkajúce sa spotreby vody a množstva 

snehu, ktoré možno vyprodukovať. 

Vďaka podrobným prognózam je plánovanie 

zasnežovania ešte jednoduchšie: aplikácia SNOW-

MASTER ponúka jednoduchý prehľad definovaných 

zasnežovacích cieľov a fáz. Celkom jasne zobrazuje, 

v ktorej fáze sa zasnežovanie momentálne nach-

ádza a ako možno čo najlepšie využiť zdroje, pri 

zvážení predpovedí. Aplikácia zobrazuje aj to, do 

akej miery boli splnené stanovené zasnežovacie, 

resp. sezónne ciele a aký pokrok možno dosiahnuť 

v priebehu ďalších dní.

Aplikácie SNOWMASTER predstavuje 

ďalší krok smerom k digitalizácii lyžiars-

kych stredísk. Tato aplikácia posky-

tuje manažmentu lyžiarskych stredísk 

kompletný prehľad o plánovaní a stave 

zasnežovania. 

PRIJÍMANIE 
ROZHODNUTÍ 
ZAJTRAJŠKA 
Spoločnosť TechnoAlpin 
predpovedá výrobu snehu na 
nasledujúce dni.
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PRIJÍMANIE
ROZHODNUTÍ
ZAJTRAJŠKA 

prepojená so softvérom ATASSplus, má prístup k 

mnohým zozbieraným údajom riadiaceho systému. 

Týka sa to množstva vyrobeného snehu, vyťaženia, 

spotreby vody alebo údajov o teplote. Zariadenie 

riadi vedúci zasnežovania prostredníctvom systému 

ATASSplus a všetky údaje potrebné k rozhodnutiam 

sa v reálnom čase zobrazujú v aplikácii SNOWMAS-

TER, rýchlo a prehľadne.

Všetky tieto údaje spolu tvoria spoľahlivý základ pri 

rozhodovaní sa o ďalších krokoch, ktoré sa týkajú 

otvorenia sezóny a plánovania zdrojov. 

INTELIGENTNÁ KOMUNIKÁCIA.
V JEDNEJ RUKE.  

Aplikácia zjednodušuje komunikáciu medzi ma-

nažmentom a zasnežovacím tímom a odpovedá na 

všetky dôležité otázky: Koľko snehu je na zjazdov-

ke? Koľko hodín sa zasnežovalo? Koľko snežných 

diel bolo nasadených? A predovšetkým: Kedy 

môžem otvoriť lyžiarske stredisko? Všetky údaje sa 

rýchlo a prehľadne zhrnú v aplikácii SNOWMAS-

TER a zoradia podľa zjazdoviek. Keďže je aplikácia 

SOFTWARE
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AMIRSOY
ZIMNÁ
DESTINÁCIA:
UZBEKISTAN
Uzbekistan po prvýkrát inštaluje
zasnežovacie zariadenie. Priekopnícke 
lyžiarske stredisko sa volá Amirsoy a 
nachádza sa na severe krajiny. 

UZBEKISTAN
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www.amirsoy.com 

AMIRSOY
PROJEKT V SKRATKE

 4x snežné delo TF10

 37x snežné delo T40

 Čerpadlová stanica s dvomi čerpadlami, 

každé s prietokom 50 l/s, 315 kW a 44 barov

 Čerpadlová stanica Booster s prietokom 

43 l/s, 315 kW a 45 barov

 Inštalácia softvéru ATASSplus

V lyžiarskom stredisku sa nachádza sedem zjazdoviek 

s celkovou dĺžkou viac než sedem kilometrov. Spoloč-

nosť TechnoAlpin má pri tom na starosti celé zasnežo-

vacie zariadenie. Jeho súčasťou je aj čerpadlová sta-

nica a jedna čerpadlová stanica Booster. V lyžiarskom 

stredisku sa okrem toho vybudujú dve zásobovacie 

nádrže s celkovým objemom 100 000 m³.  

Vďaka technickému zasnežovaniu bude lyžiarske 

stredisko Amirsoy mimoriadne atraktívnou zim-

nou destináciou v Uzbekistane, a preto je kvalita 

snehu rozhodujúca. Do lyžiarskeho strediska sa 

nainštaluje 40 výkonných vrtuľových snežných diel. 

S riadiacim systémom ATASSplus sa zabezpečí aj 

optimálne využitie doby zasnežovania. Lyžiarske 

stredisko Amirsoy dokazuje už pri plánovaní, že 

myslí do budúcnosti: zohľadňuje totiž aj budúce 

fázy výstavby.

Novovybudované lyžiarske stredisko 

Amirsoy leží len zopár kilometrov od 

hlavného mesta Uzbekistanu, Taškentu, 

a patrí medzi najväčšie a najmodernejšie 

lyžiarske strediská v krajine, okrem iného 

aj vďaka inovatívnej zasnežovacej tech-

nológii od spoločnosti TechnoAlpin. Po 

viacerých stretnutiach s lídrom v inováci-

ách sa vedenie lyžiarskeho strediska roz-

hodlo, že nadviaže spoluprácu. Priamo 

v Uzbekistane sa koordinuje zostavenie 

odborného tímu spoločnosti TechnoAl-

pin. Tým sa zabezpečí bezproblémová 

realizácia všetkých projektov.

AMIRSOY BUDE JEDNÝM 
Z NAJVÄČŠÍCH A NAJMO-
DERNEJŠÍCH LYŽIARSKYCH 
STREDÍSK V KRAJINE. «
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NENDAZ

ŠVAJČIARSKO

Tento rok sa spoločnosť NV Remontées Mécaniques SA, ktorá je prevádzkovateľom 

horských lyžiarskych stredísk Veysonnaz a Nendaz tvoriacich súčasť prestížnej lyžiarskej 

oblasti 4 Vallées vo švajčiarskom Valais, rozhodla pokračovať vo svojom ambicióznom 

investičnom programe na zvýšenie atraktivity svojich stredísk a výkonnosti svojich zas-

nežovacích systémov. Stredobodom záujmu projektu na 2019, ktorého realizácia bola 

zverená spoločnosti TechnoAlpin, bude lyžiarska oblasť Creppon.

BLIŽŠIE NEŽ KEDY-
KOĽVEK PREDTÝM!
Zasnežovacie systémy Nendaz
a Veysonnaz sa po prvýkrát spoja.
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NENDAZ

V snahe o prepojenie oboch systémov bolo polože-

ných viac ako 16 km liatinových rúr. Vďaka bohatým 

technickým znalostiam spoločnosti TechnoAlpin 

bude mať prevádzkovateľ prístup k optimálnemu 

nástroju na riadenie dodávky vody a zabezpečenie 

zasnežovania počas celej sezóny. Na dokončenie 

inštalácie boli postavené dve nové strojovne a 13 

vzduchotesných komôr.

Na svahoch, a to najmä na tých, ktoré vedú z 

vrcholu Greppon Blanc na Veysonnaz, spoloč-

nosť TechnoAlpin vybudovala ďalších 128 šácht. 

K súčasnému zasnežovaciemu systému pribudne 

50 snežných diel TR8, 11 snežných diel TF10 a 

45 snežných tyčí V3ee! V celej lyžiarskej oblasti je 

momentálne už 200 snežnýc diel značky TechnoAl-

pin. S týmito novými zariadeniami môže spoločnosť 

NV Remontées Mécaniques svojim zákazníkom 

poskytovať tie najlepšie služby.  

Vývoj na rok 2019 má dva ciele: zlepšiť zdieľanie 

vodných zdrojov vďaka prepojeniu systémov v 

oblastiach Nendaz a Veysonnaz, a rozšíriť technický 

zasnežovací systém tak, aby bola zabezpečená 

snehová pokrývka aj na nových svahoch. Doposiaľ 

neboli systémy v týchto dvoch oblastiach prepoje-

né. Realizácia tohto projektu na rok 2019 prinesie 

zlepšenie riadenia vodných zdrojov, pretože umožní 

presun medzi Lac de Cleuson (25 miliónov m3) a 

Lac des Dix (400 miliónov m3).

S TÝMITO NOVÝMI ZARIADENIA-
MI MÔŽE SPOLOČNOSŤ NV RE-
MONTÉES MÉCANIQUES SVOJ-
IM ZÁKAZNÍKOM POSKYTOVAŤ 
TIE NAJLEPŠIE SLUŽBY.«

PROJEKT V SKRATKE

 5x snežné delo TF10 na 1,6 m veži

 6x snežné delo TF10 na 3,5 m výs. platforme

 12x snežné delo TR8 na 1,6 m veži

 38x snežné delo TR8 na 3,5 m výs. platforme

 45x snežných tyčí V3ee

 1x snežné delo T40 

 16,7 km liatinových potrubí

 26 km káblov 

 128x šácht

 2x čerpadlová stanica

 13x vzduchotesných komôr

www.nvrm.ch
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KOLEJ
LINOWA
CZANTORIA

POĽSKO

JEDINÝ
PARTNER PRE 
ÚSPECH
Lyžiarske stredisko Kolej Linowa Czantoria
v južnom Poľsku sa pri výstavbe 
čerpadlovej stanice spolieha na spoločnosť 
TechnoAlpin, ktorá vystupuje v úlohe
generálneho dodávateľa.
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bola realizácia projektu mimoriadne náročná. Pred 

nedávnom sme zákazníkovi odovzdali zariadenie 

zhotovené na kľuč. Zbigniew Kufrje, predseda 

lyžiarskeho strediska, bol s výsledkom mimoriadne 

spokojný: „V spoločnosti TechnoAlpin sme našli 

kompetentného partnera, ktorý dokáže pochopiť 

želania zákazníkov a ponúka individuálne riešenia. 

Preto dúfame, že naša spolupráca bude fungovať 

takto dobre aj v budúcnosti.“  

Silnými stránkami obľúbeného rodinného lyžiarske-

ho strediska sú moderné vleky a lanovky a rozma-

nité zjazdovky s najrôznejšími stupňami obtiažnosti. 

Adekvátny systém osvetlenia umožňuje lyžovanie aj 

v neskorších hodinách.

Vedenie lyžiarskeho strediska Kolej Linowa Czan-

toria sa v roku 2018 rozhodlo prestavať pôvodné 

zasnežovacie zariadenie, pričom po prvýkrát sa pri 

realizácii veľkého projektu obrátilo na spoločnosť 

TechnoAlpin. Technologický líder pôsobil ako gene-

rálny dodávateľ tejto výstavby a koordinoval všetky 

fázy projektu: od plánovania a projektovania, cez 

schvaľovacie procesy, až po dodanie, výstavbu a 

inštaláciu zabezpečila všetko spoločnosť Techno-

Alpin. Čerpadlová stanica bola pritom presunutá 

približne o 100 m, jej kapacita sa vďaka dvom 

novým dodatočným čerpadlám výrazne zväčši-

la, staré potrubia boli vymenené za nové a celé 

zariadenie bolo integrované do riadiaceho systé-

mu ATASSplus. Kvôli miestnym danostiam terénu 

OD PLÁNOVANIA A 
PROJEKTOVANIA, CEZ 
SCHVAĽOVACIE PRO-
CESY, AŽ PO DODANIE, 
VÝSTAVBU A INŠTA-
LÁCIU ZABEZPEČILA 
VŠETKO SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN.

«
Lyžiarske stredisko Kolej Linowa 

Czantoria je od veľkých miest Ostrava 

a Katovice vzdialené len hodinu cesty 

autom. Cesta autom z Krakova potrvá 

asi dve hodiny. 

Bartosz Siwiec Technický riaditeľ

POĽSKO

PROJEKT V SKRATKE

www.czantoria.net

 Úplne nová výstavba čerpadlovej stanice 

(200 m2)

 1x odberová čerpadlová stanica ES 100

 Rozšírenie o 2 nové čerpadlá 

 1x transformátor 1 250 kVA

 23x šachta

 1,2 km rozvodového materiálu

 Integrácia zariadenia do softvéru ATASSplus

KOLEJ LINOWA
CZANTORIA
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LAKE MOUNTAIN 
ALPINE RESORT

AUSTRÁLIA

BEZSTAROSTNÉ 
NOCI
Lyžiarske stredisko Lake Mountain 
Alpine Resort sa spolieha na auto-
matizáciu a svoje zjazdovky zasne-
žuje kombinovanou technológiou.
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Lake Mountain Alpine Resort v Austrálii modernizovalo svoje zariadenie v roku 2019 

najmodernejšou technológiou. V rozhovore so spoločnosťou TechnoAlpin hovorí vedúci 

prevádzky lyžiarskeho strediska, Alan Eason, o výhodách tohto prospešného partnerstva. 

Lyžiarske stredisko Lake Mountain Alpine Resort 

sa od roku 2019 spolieha pri zasnežovaní zjazdo-

viek výlučne na technológiu spoločnosti Techno-

Alpin. Okrem klasických snežných diel sa lyžiarske 

stredisko spolieha aj na doplnkové zasnežovanie 

zariadením Snowfactory SF210. Za významným 

prelomom v zasnežovaní lyžiarskeho strediska sa 

skrýva najmä nasadenie snežného zariadenia na 

výrobu snehu pri vysokých teplotách. Umožňuje totiž 

predĺženie sezóny, ktorá môže začať skôr a skončiť 

neskôr. 

V roku 2019 sa do lyžiarskeho strediska nainštalovala 

aj nová kompaktná čerpadlová stanica. Spoločnosť 

TechnoAlpin ju dodala vopred zvarenú. Na jednom jej 

ráme sa nachádzajú štyri výkonné čerpadlá. Vďaka 

tomu je najväčšou skupinou čerpadiel tohto druhu, 

ktoré spoločnosť TechnoAlpin kedy inštalovala. Jedi-

nečná konštrukcia výrazne skracuje čas inštalácie.

Čo bolo rozhodujúcim faktorom pri 

výbere zasnežovacieho systému 

práve od spoločnosti TechnoAlpin?

TechnoAlpin vždy ponúkal množstvo veľmi jasných 

a dobre definovaných zasnežovacích riešení. Už od 

začiatku nám ich obchodný a technický tím vedel 

poskytnúť všetky potrebné informácie stručným a 

jasným spôsobom, čo nášmu manažmentu značne 

uľahčilo rozhodovanie pri kúpe nášho prvého zasne-

žovacieho systému.

Ktoré aspekty partnerstva 

so spoločnosťou TechnoAlpin sú pre 

vás najdôležitejšie?

TechnoAlpin k nám od začiatku boli veľmi ústre-

tový, ponúkol a navrhol nám účinné zasnežovacie 

systémy, ktoré sa dajú v budúcnosti ešte vylepšo-

vať. Za posledné roky sme s tímom vybudovali silný 

obchodný vzťah a možnosť poskytnúť im spätnú 

väzbu, ktorú berú do úvahy pri návrhoch svojich 

nových produktov ako napríklad SF220 Snowfacto-

ry, tento zväzok len prehlbuje. 
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VĎAKA MOBILNEJ 
APLIKÁCII ATASSPLUS 
MÔŽEME KONEČNE
POKOJNE SPÁVAŤ.«

Ako vám pomohla spoločnosť

s problémami pri tvorbe umelého

snehu?

Najväčšou výzvou sú pre nás neustále sa meniace 

klimatické podmienky a taktiež sa čoraz viac musí-

me spoliehať na umelé zasnežovanie oproti prírod-

nému snehu. Najviac oceňujeme, že môžeme naše 

lyžiarske stredisko Lake Mountain Alpine Resort 

otvoriť aj keď nie sú podmienky na zasnežovanie 

zrovna najideálnejšie. TechnoAlpin ponúka riešenia 

v každej oblasti a na každý problém, ktorému musí-

me v Austrálii vzhľadom ku klimatickým zmenám a 

nepredvídateľným zimným obdobiam čeliť. 

Všimli ste si nejaké rozdiely v zasne-

žovaní odkedy používate zasnežova-

cie systémy od TechnoAlpin?

Presunom na plnoautomatizovanú čerpadlovú 

stanicu a inštaláciou zariadenia Snowfactory sme 

si všimli, že vieme dosiahnuť rovnaké výsledky za 

oveľa kratší čas. Môžeme tak využiť každú príleži-

tosť, ktorú nám počasie ponúkne s tým, že mobilná 

aplikácia ATASSplus zabezpečí ovládanie zariadenia 

ako plne automatizovaný systém. 

Najväčšou zmenou bolo pre nás práve používanie 

mobilnej aplikácie ATASSplus, ktorá nám umožňuje 

dostávať notifi kácie počas celého dňa nech už sa 

nachádzame kdekoľvek, či už na svahu alebo mimo 

neho. Zasnežovanie je tak oveľa efektívnejšie, čo 

spôsobilo aj to, že sme mohli zrušiť nočné zme-

ny, vďaka čomu máme všetci o niečo pokojnejší 

spánok. 

www.lakemountainresort.com.au
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VEDELI STE, ŽE…

z toho asi 3 000 vrtuľových snežných diel, ktoré sa 

odtiaľto následne dodávajú do celého sveta. 1000 

tohtoročné vrtuľové snežné delo opustilo závod aj 

tento rok už v letných mesiacoch. Išlo pritom samo-

zrejme o TR10, najnovší model z dielne spoločnosti 

TechnoAlpin. Snežné delo si prevzal jeden z našich 

prvých zákazníkov, lyžiarske stredisko Bergbahnen 

Sölden. V súlade s touto udalosťou má snežné delo 

špeciálny dizajn pre múzeum 007 Elements v meste 

Sölden a v budúcnosti sa nebude starať iba o 

optimálne snehové podmienky, ale aj o priťahovanie 

pohľadov.

…náš partner, spoločnosť Porini, bola 

za projekt, na ktorom spolupracovala 

so spoločnosťou TechnoAlpin, odme-

nená spoločnosťou Microsoft?

Spoločnosť TechnoAlpin spolupracuje od roku 2017 

na digitálnych cloudových riešeniach so softvérovou 

spoločnosťou Porini. Spoločnosť získala strieborné 

ocenenie „Digital Transformation – Transform your 

Products“ od spoločnosti Microsoft v Las Vegas pri 

príležitosti ceremónie Microsoft Inspire Italian Part-

ners, za využitie umelej inteligencie pri zasnežova-

cích systémoch spolu s technológiou Internet vecí a 

služby Microsoft Azure Cloud Services. Spoločnosť 

Microsoft Corporation udeľuje každoročne cenu 

partnerom, ktorých riešenia umožnili spoločnostiam 

inovovať ich výrobný model. 

…spoločnosť TechnoAlpin používa 

pri preprave recyklovaný výplňový 

materiál?

Každoročne opustia sklady spoločnosti TechnoAl-

pin tisíce zásielok, ktoré smerujú do celého sveta. 

V súčasnosti sa v mnohých zásielkach používa 

ekologický výplňový materiál, ktorý sa vyrába z re-

cyklovaného kartónu. Je to trvalo udržateľná alter-

natíva pre opätovné využitie použitých materiálov.

…1000 vrtuľové snežné delo vyro-

bené spoločnosťou TechnoAlpin v 

roku 2019 je špeciálnym vydaním pre 

múzeum 007 Elements v rakúskom 

Söldene?

Ročne sa vo výrobných halách spoločnosti Tech-

noAlpin v Bolzane vyrobí vyše 5 500 snežných diel, 

VEDELI STE, 
ŽE…
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TechnoAlpin je v neustálom raste a nepretržite hľadá nových kvalifikovaných a dynamických pracovní-

kov. Angažovaným a technicky zdatným ľuďom sa ponúkajú šance k ďalšiemu osobnému a pracovné-

mu rozvoju. Spoločnosť sa neustále rozrastá, hlavne čo sa týka oblasti vývoja softvéru, programovania, 

konštrukcie a práce na technickom oddelení. Početný kolektív zamestnancov TechnoAlpin pracuje v 

rámci krajiny, ako aj v zahraničí. Spoločnosť ponúka možnosti na ďalší rozvoj, jedno či už v lyžiarskych 

strediskách, alebo pobočkách.
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Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie

našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia

z TechnoAlpin významnú spoločnosť.


