STAVÍME TRENDY!
Multikomfortní domy, nové
trendy ve výstavbě, akustika
a design se nevylučují…

Vážená paní, vážený pane,
skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá již šestou sérii
odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební firmy a ostatní profesionály ve
stavebnictví. Semináře se v roce 2018 zaměří na aktuální trendy ve výrobě stavebních
materiálů. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

25. 1. Plzeň

2018 Hotel Primavera – Congress Hall

1. 2. Praha

2018 ABF – hala 6 (konference)

13. 2. Olomouc

2018 Clarion Congress hotel
– sál Codex + Hotel Scriptum

15. 2. Liberec

2018 Technická univerzita v Liberci
– malá Aula

22. 2. Ostrava

2018 Dolní Vítkovice – centrum Gong
– konferenční sál, Foyer

1. 3. Hradec Králové
2018 Aldis – malý sál

8. 3. České Budějovice

2018 Výstaviště České Budějovice
– pavilon Z

15. 3. Brno

2018 BVV – Kongresové centrum – 2. patro

Jednotlivá témata seminářů jsou postavena na mnohaletých výsledcích výzkumné
a inovativní činnosti skupiny Saint-Gobain - globálního lídra na trhu výroby stavebních
materiálů. Účastníkům program nabídne široký pohled na různé typy konstrukcí a použití
moderních inovativních stavebních materiálů v nich.
Účast na seminářích je bezplatná.
Těšíme se na setkání.

Partneři

STAVÍME TRENDY!
Multikomfortní domy, nové trendy ve výstavbě,
akustika a design se nevylučují…

PROGRAM
8:00

Registrace

9:00

Multikomfortní domy

9:10
9:30

Nové trendy
ve fasádách

10:20

Nové trendy izolací použitých na fasády, informace
o nové požární normě, předcházení nebezpečí požárů
a řešení Isover Twinner. (Pavel Rydlo, Isover)
ETICS – vliv výztuže na mechanickou odolnost celého
systému. (Michal Doubrava, Adfors)
Designové omítky. (Tomáš Pošta, Weber)

9:40
10:00

Multicomfort by Saint-Gobain. (Jakub Benda, Habitat)

Akustika a design
se nevylučují

Akustika pro budoucí generace. (Viktor Dyk, Ecophon)
Designové provedení sádrokartonových konstrukcí.
(Ludmila Mikolášová, Rigips)

10:40 Přestávka
11:10

Vnitřní stěny?
Pevné, odolné, krásné

11:30
11:40
12:00

Nejen trendy
koupelny

12:10

Vegetační střechy –
trend nadcházejících let

12:30

Závěr a diskuse

12:45

Oběd

Minimalizace trhlin sklo-vláknitou textilií
– jak zabraňovat prasklinám vnitřních stěn.
(Michal Doubrava, Adfors)
Ke krásným hladkých stěnám vede krátká cesta
a my ji známe. (Ludmila Mikolášová, Rigips)
Je výběr lepidla pro keramiku jednoduchý?
(Pavel Svatoš, Weber)
Suchá výstavba v mokrých interiérech?
(Ludmila Mikolášová, Rigips)
Řešení speciální hydrofilní izolace pro vegetační
ploché a šikmé střechy. (Karel Sedláček, Isover)

REGISTRACE
AZ PROMO, s. r. o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7
e-mail: azpromo@azpromo.cz,
tel.: 286 882 025, www.sgforum.cz

www.sgforum.cz
Partneři

VZDĚLÁVÁNÍ
Akce je zařazena do programu celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT i ČKA. Každý účastník
obdrží zdarma katalogy, DVD a prospekty.

