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P O Z V Á N K A 
Pozývame Vás na odborno-prezentačný seminár  

 

 

produkty a systémy firmy fischer a ich použitie pre budovy na bývanie 
v spojitosti s narastajúcou hrúbkou tepelnej izolácie budov 

 

ktorý sa uskutoční dňa: 

24. október 2017 (utorok) o 13.00 hod 
 

v zasadacej miestnosti RK SKSI Košice, Južná trieda 93, 7. poschodie 
 

Organizátor: Slovenská komora stavebných inžinierov RZ Košice 
Južná trieda 93, 040 01 Košice, 7. poschodie 
kontaktná osoba: Katarína Litavcová 
telefón: 055/729 97 37, mobilný telefón : 0901 914 579, e-mail: sksike@sksi.sk 

 
Odborný garant:        Ing. Martin Hromják 

Predseda odbornej sekcie Pozemné stavby 
   Ing. Viliam Hrubovčák 
   predseda Krajskej odbornej sekcie Košice - Statika stavieb 
  

Organizačný garant:  Katarína Litavcová 
                                     Organizačná pracovníčka RK SKSI KE                                             

Program:    
12.45 – 13.00  Prezentácia účastníkov 
13.00 – 13.05  Otvorenie  Ing. Martin Hromják 
13.05 – 15.00  Prednáška:  Produkty a systémy firmy fischer pre budovy na bývanie spojitosti s 
       narastajúcou hrúbkou tepelnej izolácie budov.  
                           - Návrh, aplikácia a kontrola izolačných kotiev z dôrazom na prerušenie tepelných mostov  

                    - Nové trendy v rámci efektívneho kotvenia narastajúcich hrúbok tepelnej izolácie              
          - Chyby pri aplikácii izolačných kotiev  
       - Systémy pre sanáciu štítových stien BD pred samotným zateplením 
                     - Dodatočné kotvenie do zateplenej fasády(dištančná montáž a prerušenie                 
                     tepelného mostu)  
       - Základné pravidlá a vhodné produkty pre bezpečné kotvenie v problémových             
                     stavebných materiáloch ako(keramická dierovaná tehla a pórobetón  

                                        Prednášajúci:  Ivan Lichý - firma fischer SK 
 
Účastníci dostanú CD na inštaláciu výpočtového softvéru Fixperience, katalóg a cenník produktov fischer, 
vzorky produktov 
 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo 
najskoršom termíne, prípadne si účasť rezervujte na telefónnom čísle regionálnej kancelárie SKSI  
najneskôr do  20.10.2017   
 
mobil : 0901 914 579                telefón:   055/ 729 97 37              e-mailom:    sksike@sksi.sk  
 
Poštou na adresu: Slovenská komora stavebných inžinierov RZ Košice, Južná trieda 93, 040 01 
Košice                        
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