
 Vážení  řemeslníci, projektanti, milí obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na 15. ročník 

CertifikaCe

DeLta® - fOrUM 2012 
Seminář se uskuteční ve dnech 18. a 19. ledna 2012 v čase od  8:00 do 14:00 hod.

v sále A hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.

jako hosté vystoupí:
Ing. Eva Hellerová – soudní znalec v oboru stavebnictví – specializace střechy a střešní pláště
Ing. Pavel Kubů – expert a výzkumný pracovník v oboru dřevostavby  

DELTA® - FORUM 2012 bude zaměřeno na rekonstrukce šikmých střech a energetické úspory. V této souvislosti bychom Vám rádi předsta-
vili soubor technických informací DELTA-KONCEPT zabývající se touto problematikou do posledního detailu. 
V dalších tématech se budeme zabývat řešením komplikovaných detailů parozábran pomocí pastovité těsnicí manžety DELTA-LIQUIXX novinky roku 
2011, pokládkou speciálního pásu pod solární a fotovoltaické panely integrované v krytině DELTA-EXXTREM, fasádami s otevřenými spárami, dělicí-
mi vrstvami pod falcované plechové krytiny a zajímavými realizacemi s důrazem na těsnost doplňkových hydroizolačních vrstev a parozábran.
Do oblasti konstrukcí dřevostaveb a legislativy nás prostřednictvím prezentačních vstupů zavedou naši hosté, soudní znalec Ing. Eva Hellero-
vá a vědecko-výzkumný pracovník Ing. Pavel Kubů.
Praktické modely s těmi nejsložitějšími detaily a postřehy z vlastních realizací má pro Vás připraveny pan Jiří Frídl.  

Věříme, že připravená témata budou pro Vás dostatečně motivační a již nyní se těšíme na setkání s Vámi.

 DÖRKENi 

Program:

Hlavní mediální partner Mediální partner akce

8:00 - 8:30             Prezence Vložné na akci je 250 Kč. (Úhrada v hotovosti při prezenci.)

8:30 - 9:20 DÖRKEN DELTA-KONCEPT - diagnostika chyb s komplexním řešením sanace nefunkčních střech.

9:20 - 9:30 Přestávka
9:30 - 10:20      DÖRKEN Zajištění těsnosti pojistně hydroizolačních vrstev DELTA, speciální pás pod fotovoltaické panely.

10:20 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:20       DÖRKEN Dělicí vrstva pod kovové krytiny, fasády s otevřenými spárami.

11:20 - 11:30 Přestávka
11:30 - 12:10       Ing. Eva Hellerová Přednáška na téma legislativa, nová ČSN 731901;  příprava ČSN 730607; stavební zákon

12:10 - 12:20      Přestávka

12:20 - 13:00      Ing. Pavel Kubů 
Přednáška na téma difúzně otevřené stěny dřevostaveb; vzduchotěsnost; tepelné ztráty; dřevo 
zabudované v nezdravém prostředí – rizika, důsledky.

13:00 - 13:10 Přestávka
13:10 - 13:45 DÖRKEN Tepelně izolační fólie pro střechy rekonstruované z vnější strany.

13:45 - 14:00 Diskuse
SloSováNí DoTAzNíKů o cENy A oDboRNé PublIKAcE vyDAvATElST ví  JAGA.

14:00 závěr, oběd
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Příjmení, jméno, titul: __________________________________ Firma:   ______________________________________ 

Autorizace (nepovinná):        Ano         Ne           Projekční firma        Stavební firma        Ostatní ___________________

Korespondenční adresa: ____________________________________________________________________________

E-mail:   _________________________________________Telefon: __________________ Fax: ____________________
Dotaz na prezentující spol. nebo hosta (v průběhu semináře bude Váš dotaz zodpovězen):

Společnost (host):  ____________________________Dotaz: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Potvrzuji účast na semináři konaném dne 18.1.        19.1.        (PH) Prosím vyznačte termín, o který máte zájem.
Možnosti přihlášení: AZ PROMO s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7;
e-mail: azpromo@azpromo.cz; fax: 286 882 021; on-line na: www.azpromo.cz



Tento seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a jeho absolvování je ohodnoceno 1 akreditačním 
bodem. Každý účastník obdrží zdarma katalogy, cD a prospekty vystupujících firem.

vložné na akci je 250 Kč. (Úhrada v hotovosti při prezenci.)

1. Přihlašující se organizace akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na školení.
2. Smluvní cena za účast jednoho pracovníka je stanovena v Kč u každého semináře.
3. Účastníci budou zařazeni dle pořadí došlých přihlášek.
4. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace  má právo vyslat náhradníka.
5. Přihlašující se organizace (fyz. os.) se zavazuje k úhradě účastnického poplatku v hotovosti při prezenci na semináři.
6. Změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.
7. Přijetí přihlášky organizátor potvrzuje pouze na uvedenou e-mailovou adresu. 
8. Společnost AZ Promo s.r.o. je oprávněna poskytnuté údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb. zpracovávat pro  

své marketingové a obchodní účely a využít poskytnuté e-mailové adresy svých zákazníků výhradně k informaci o plánovaných 
akcích a dalších nabízených službách společnosti.

 Pokud si nepřejete dostávat poštou pozvánky na semináře od naší společnosti, sdělte nám prosím, tuto informaci  
na kontakty uvedené na přední straně.
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Další místa a termíny seminářů DElTA – FoRuM 2012

Seznam všech seminářů pro rok 2012 naleznete na www.azpromo.cz

Téma semináře Místo konání Termín akce

DElTA FoRuM 2012 Praha 18.1. 2012

DElTA FoRuM 2012 Praha 19.1. 2012

DELTA FORUM 2012 Hradec Králové 26.1. 2012

DELTA FORUM 2012  Ostrava 31.1. 2012

DELTA FORUM 2012 Brno 1.2. 2012

DELTA FORUM 2012 Brno 2.2. 2012

DELTA FORUM 2012 České Budějovice 7.2. 2012

DELTA FORUM 2012 Plzeň 14.2. 2012


