Το σεμινάριο “Σκελετοί ξύλινης στέγης” αποτελεί το επόμενο βήμα στη συνεργασία μεταξύ του ελληνικού επαγγελματικού περιοδικού ΕΠΙΠΛΕΟΝ, του
Αυστριακού οργανισμού προώθησης ξύλου proHolz, διεθνών πανεπιστημίων
και τοπικών συνδέσμων για την ενημέρωση πάνω σε κατασκευές με ξύλο.
Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν και επιλεγμένες εταιρείες έτσι ώστε να γίνει
έναρξη και βελτίωση του διαλόγου μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών και του
τομέα της ξυλείας.

Πολιτεία – Πολυχώρος Τέχνης και
Πολιτισμού
Ακτή Δυμαίων 84,
TK. 263.33 Πάτρα, Ελλάς
www.politiapatra.gr

www.dataholz.com
Catalogue of reviewed timber building components
for thermal, acoustic, fire performance requirements
and ecological drivers.

’Building with wood‘ proHolz-Roadshow 2012
Conference ⁄ seminar Platform for dialogue between planners, universities, companies
Course Teaching of fundamental theoretical knowledge
Workshop Elaboration of practical examples and solutions
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www.promolegno.com

Czech Republic
Slovakia
Austria

www.gradimo-drvom.com.hr
www.gradimo-drvetom.rs
www.prolignum.cz
www.prolignum.sk
www.proholz.at

PEFC certified – This product (or its part or product name)
is from sustainably managed forest and controlled sources. www.pefc.org

Παρασκευή, 10.2.2012
14.30 – 20.00, Πάτρα

Italy

Croatia
Bosnia and Herzegovina

Serbia
Bulgaria

Spain

www.lesena-gradnja.si

Greece

Turkey

Παρασκευή, 10.2.2012, 14.30 – 20.00, Πάτρα
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Σκελετοί ξύλινης στέγης

Μοντέρνα προϊόντα, φυσικές ιδιότητες και λύσεις για τη δομική χρήση του ξύλου
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Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων προϊόντων και λύσεων για τη
δομική χρήση του ξύλου σε κλασικές στέγες.

Reinhard Brandner
Βοηθός στο Iνστιτούτο
“Τεχνολογίας και κατασκευών
ξύλου”, Τεχνικό Πανεπιστήμιο
Graz, Αυστρία· έμφαση στις
τεχνολογίες υλικών και
δομής, σε προηγμένα προϊόντα,
μεθόδους δοκιμών και
προσομοίωσης.
Δρ. Ελευθερία Τσακανίκα –
Θεοχάρη
Διδάκτορας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
ειδικεύεται μεταξύ άλλων
στη μηχανική συμπεριφορά
ξύλινων κατασκευών.
Δρ. Elia Terzi
Τεχνικός εμπειρογνώμονας
στον τομέα των χαμηλής
ενέργειας ξύλινων κατασκευών
και στον τομέα κατασκευής
ξύλινων σκεπών, ιδιαίτερα για
τα θέματα φυσικών ιδιοτήτων,
εξαερισμού και της μόνωσης
από το κρύο και τη ζέστη.
Εργάζεται στην εταιρεία ILLE
Prefabbricati, Ιταλία, έναν από
τους κορυφαίους παραγωγούς
ξύλινων σπιτιών και υλικών για
ξύλινες καταστευές.
Δρ. Παναγιώτης Τουλιάτος
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Έχει κάνει ειδικές διαλέξεις
πάνω στην αρχιτεκτονική
και τη σεισμική συμπεριφορά
ξύλινων κατασκευών. Έχει
ασχοληθεί με μεγάλης κλίμακας κατασκευές,-ανακα
ινίσεις παλαιών κατα σκευών
και σχεδιασμό ελαφρών
κατασκευών από ξύλο.

Δρ. Τριανταφυλλιά Καραντώνη
Πολιτικός μηχανικός και
διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών. Ένας από τους τομείς
ειδίκευσης της είναι η “στατική
δομή των παραδοσιακών και
ιστορικών κτιρίων”.
Alberto Alessi
Kαθηγητής Αρχιτεκτονικης
θεωρίας στις Ανώτερες Σχολές
της Λουκέρνης στην Ελβετία,
και στο Λίχτενσταϊν. Διδάσκει
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στο
Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού της Φερράρα.
Είναι συντάκτης του περιοδικού αρχιτεκτονικής και ξύλου
Materialegno, που εκδίδεται από
την ιταλική ένωση promo_legno.
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ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Giotas www.giotas.com
Hellenic Timber Association
www.htca.gr
Kalogridis www.kalogridis.com.gr
Medwood www.medwood.gr
Oxilos www.oxilos.gr
Rothoblaas www.rothoblaas.com
Tsialos www.tsialos.gr
Wands www.wands.gr
Xylemporiki Patras www.xyleboriki.gr

_ Οργανισμός προώθησης ξύλου proHolz, Aυστρία
_ Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής Πρεσβείας
_ Περιοδικό για το ξύλο «Επιπλέον»
σε συνεργασία με
_ Πανεπιστήμιο Πατρών,
_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
_ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
υπό την αιγίδα των
_ Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
_ Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
_ Τεχνικού Πανεπιστημίου του Graz , Αυστρία

Πρόγραμμα

Είσοδος ελεύθερη

15:00

Εγγραφή

16:00

Χαιρετισμοί και προσφωνήσεις

16:15

Μοντέρνα προϊόντα ξυλείας και τεχνολογίες για κατασκευές στεγών*
Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Graz, Αυστρία

16:45

Ανακαίνιση ξύλινων κατασκευών με τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας
Ελευθερία Τσακανίκα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

17:15

Σκελετοί ξύλινης στέγης για μονοκατοικίες*, κατασκευή, φυσικές ιδιότητες,
εξαερισμός και μόνωση, Elia Terzi, Tεχνικός εμπειρογνώμονας, Τρέντο, Ιταλία

17:45

Διάλειμμα για καφέ, συνάντηση με τις εταιρείες

18:15

Παθολογία ξύλινων κατασκευών σε φωτιά
Παναγιώτης Τουλιάτος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

18:45

Ευρωκώδικας 5 – υπολογισμός ξύλινων κατασκευών
Τριανταφυλλιά Καραντώνη Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχανικών, Ελλάς

19:15

Παραδείγματα Μεσογειακής αρχιτεκτονικής*
Alberto Alessi, Συντάκτης του Μaterialegno, Ιταλία

19:45

Τέλος ομιλιών – Δεξίωση

* Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά

Εγγραφές και αιτήσεις
Εγγραφή online μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2012 στο www.epipleon.gr/seminar
ή με αποστολή έντυπου αίτησης στο φαξ 210 2930022

Όνομα
Διεύθυνση
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