Seminář Energeticky efektivní stavění ze dřeva,
inovativní technologie a příklady

České Budějovice
Čtvrtek. 29. dubna 2010
09:00 – 13:00

Kongresové centrum BAZILIKA
IGY Centrum, Pražská 1247/24
České Budějovice
www.kongresove-centrum.
kongresy-bazilika.cz

Pořadatel semináře proLignum:
ProLignum je společnou iniciativou organizací proHolz Austria,
Nadace dřevo pro život a ČAPLH (Česká asociace podnikatelů
v lesním hospodářství). Za podpory svých partnerů je činnost
proLignum směřována k vytváření pozitivního obrazu dřeva jako
stavebního materiálu u odborné veřejnosti.

Foto: Bruno Klomfar

Ve spolupráci s:
ČVUT Praha, Fakulta stavební
Technická univerzita Štýrský Hradec, Rakousko
Umělecká univerzita Linec, Rakousko
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

V rámci semináře se uskuteční také prezentace firem z oboru zpracovávání dřeva. Zde budete mít možnost navázat kontakty a získat
u expertů z praxe cenné tipy pro stavbu dřevěných konstrukcí.
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Seminář je určen stavebním inženýrům, architektům a technikům z
projekční a výrobní sféry, investorům ze soukromého i veřejného
sektoru a představitelům státní správy z oblasti výstavby. Je
věnován možnostem využití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve
stavebních konstrukcích.
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Vstup je volný.
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Abete dřevostavby s.r.o, Nový Jičín www.klh.at
EPL CZ, spol. s r.o., Vsetín www.epl-cz.cz
Fermacell GmbH org. složka, Praha www.fermacell.cz
Haas Fertigbau spol. s r.o., Horažd’ovice www.haas-fertigbau.cz
Hasslacher Norica Timber, Nitra www.hasslacher.sk
Jaf Holz spol. s r.o./Glöckel, Vyškov www.gloeckel.at
Jaf Holz spol. s r.o./Mosser, Vyškov www.mosser.at
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Staříč www.mm-holz.com

CENTRUM

Mánes

Rud

olfo

vská

ova

směr:
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Program

09:00

Registrace
možnost navazování kontaktů s ostatními firmami

09:45

Zahájení úvodní slovo
ČKA, ČKAIT, proLignum

10:00

Nové produkty a inovativní řešení pro stavění ze dřeva
Ing. Jitka Beránková, Výzkumný a vývojový ústav
dřevařský Praha, konzultantka TU Štýrský Hradec

10:40

Nízkoenergetické a pasivní domy ze dřeva
Arch. DI Heinz Christian Plöderl, PAUAT, Linec, Rakousko*

11:20

Přestávka s možností navazování kontaktů s firmami

11:45

Dřevo hoří bezpečně – chování dřeva a dřevěných
konstrukcí při požáru
Doc. Ing. Petr Kuklík, ČVUT Praha

12:20

Oceněné dřevěné stavby v Horním Rakousku –
architektonická procházka
Arch. DI Prof. Wolfgang Ritsch, vedoucí kurzu Überholz,
Umělecká univerzita Linec, Rakousko*

13:00

Diskuse a ukončení semináře

*simultánní tlumočení němčina / čeština

Seminář
Energeticky efektivní stavění ze
dřeva, inovativní technologie a
příklady
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České Budějovice
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29. dubna 2010
9:00 – 13:00 hodin

podnikatel ve stavebnictví

PSČ		

stolařství /dřevěné
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Tel.

Přihlaste se prosím nejpozději
do 26.04.2010
prostřednictvím internetu
na adrese:
www.prolignum.cz
info@prolignum.cz
nebo:
F +420 543 128 275
T +420 543 128 274
Austrian Trade
Marketingová kancelář Brno

Město

Fax
další
E-Mail

Tento produkt pochází z trvale obhospodařovaných lesů a kontrolovaných zdrojů – www.pefc.at

