
POZVÁNKA NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI  SPOLEČNOSTI  CIUR a.s .
 

1. února 2012 (středa) v 8.30 hod.

v Kongresovém sále ČVUT – Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice 

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

 08.30-09.00 Prezence  (úhrada  vložného 100,- Kč při prezenci)
09.00-09.20 Zahájení a úvodní slovo

Ing. Mojmír Urbánek – CIUR a.s., výrobní ředitel

09.20-10.30 Produkty Unger-Diffutherm GmbH
Bernd Unger Dipl.-Ing. – Unger-Diffutherm GmbH

- prezentace jednotlivých izolačních systémů ze dřevěných vláken
- omítky a systémové doplňky pro dřevovláknité systémy

10.30-11.00 Přestávka, občerstvení
11.00-12.30 Vnitřní zateplení – systém UdiIN RECO®

Bernd Unger Dipl.-Ing. – Unger-Diffutherm GmbH

- prezentace systému vnitřního zateplení UdiIN RECO®

- výhody vnitřního zateplení
- omezení systému UdiIN RECO®

- stěnové vytápění

12.30-13.30 Přestávka, oběd
13.30-14.15 Stavební fyzika

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda – ČVUT Fsv

- seznámení s aktualizovanou normou ČSN 73 0540-2 listopad 2011
- ukázky výpočtu vnitřního zateplení pomocí programu Teplo 2011

14.15-15.00 Produkty CIUR a.s.
Ing. Mojmír Urbánek – CIUR a.s., výrobní ředitel

- Climatizer Plus – celulózová izolace, možnosti aplikací a způsoby využití ve stavbách
- WOLF – akustické desky (NOVINKA na  trhu stavebních materiálů)
- PRO CLIMA – inteligentní membrány pro interiérové a exteriérové použití
- DÄMMRAUM – expandery – variabilní stavebnicové systémy pro dodatečné zateplení

15.00-15.30 Diskuze, závěr semináře, losování o ceny

    



GPS souřadnice: Loc: 50°6'3.68"N, 14°23'13.385"E

Vložné 100,- Kč vč. DPH, úhrada u prezence.

Akce je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem.

Potvrzení budou udělena po skončení konference.

Každý posluchač obdrží prospektové materiály společnosti CIUR a.s..

Firma………………………………………………………………………………………   Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………

Ulice………………………………………………………………………………………… Město………………………………………………………………PSČ…………………

Tel…………………………………………………Fax……………………………………  E-mail………………………………………………………………………………………

Doporučujeme přihlásit se on-line na  www.psmcz.cz  Potvrzení účasti zašlete nejpozději do 30. ledna 2012  na adresu:

 
PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, fax 242 486 981,  e-mail: prezentace@psmcz.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím tímto se zařazením kontaktních údajů  
do databáze spol. PSM CZ  a pro marketingové účely poskytovatele.

    

http://www.psmcz.cz/index.php?page=objednavka-seminaru&id=1122
mailto:prezentace@psmcz.cz

