POZVÁNKA
Pozývame Vás na seminár:

Všetko, čo ste chceli vedieť o projektovaní zateplenia
Odborný garant:
Cech strechárov Slovenska
Termín a miesto konania seminárov:
11. 10. 2016 - utorok

Prešov
Hotel Dukla

12. 10. 2016 - streda

Nitra
Hotel Zlatý Kľúčik

18. 10. 2016 - utorok

Trenčín
Hotel Magnus

Účastnícky príspevok na seminár 10,- €/ osoba
Registrácia na cechstrecharov@cechstrecharov.sk

www.cechstrecharov.sk

PROGRAM

Program seminárov:
11.30 – 12.00
registrácia účastníkov
12.00 – 17.00
prezentácie príspevkov
17.00
večera a voľná diskusia

Otvorenie podujatia – predstavenie firmy a prednášajúcich.

ŠIKMÉ A PLOCHÉ STRECHY

Ing. Martina Dianová – marketingová manažérka

OBVODOVÉ STENY

Šikmé strechy rodinných domov, zmena požiadaviek na základe
STN EN 73 05 40-2, Knauf Insulation riešenia a produkty, doplnky systému
strechy Homeseal LDS, možnosti pre nadkrokvové zateplenie.
Ing. Karol Tužinský – špecialista na zatepľovanie stavebných konštrukcií

Rekonštrukcie a novostavby bytových domov – ETICS z pohľadu požiarnej
legislatívy.
Mgr. Peter Robl - podpredseda predstavenstva a vedúci legislatívnej sekcie
Slovenskej rady pre zelené budovy

Riešenia plochých striech pre rôzne typy stavieb a typy konštrukcií,
SMARTroof produkty, spádovanie striech a pomoc pri vytvorení
kladačského plánu.
Ing. Ľubomír Volf – projektový manažér

Obvodové konštrukcie rodinných a bytových domov – návrh zateplenia,
charakteristické detaily z pohľadu tepelných izolácií, produkty a riešenia
Knauf Insulation.
Ing. Karol Tužinský – špecialista na zatepľovanie stavebných konštrukcií

Spôsob osadenia strešných okien, svetlíkov a svetlovodov do šikmých,
plochých a zelených striech – požiadavky na zabudovanie. Zmena
požiadaviek na strešné okná – STN 73 05 40-2.
Ing. Tomáš Švec, Ing. arch. Marek Petrík

Obnova bytových domov s Knauf Insulation, najčastejšie chyby pri
projektovaní a realizácii.
Juraj Sovský – projektový manažér pre bytové domy

Zelená strecha ako jednoduché riešenie nielen pre rodinné domy.
URBANSCAPE – namiesto zeminy minerálna vlna.
Ing. Ľubomír Volf – projektový manažér

Prestávka

Rekonštrukcie šikmých striech, overenie funkčnosti skladby s použitím 3D
modelov v programe KI-Real.
Jan Kurc – produktový manažér
Spolupráca s projekciou – skúsenosti Cechu strechárov Slovenska.
Ing. Eduard Jamrich – predseda Cechu strechárov Slovenska (NR, TN)
Ing. Vladimír Regec – 1. podpredseda Cechu strechárov Slovenska (PO)

