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Bratislava, 1. októbra 2017  
 
Skupina Saint-Gobain na Slovensku usporadúva v nadväznosti na minulý ročník opäť sériu 
odborných, vzdelávacích seminárov pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných 
profesionálov v stavebníctve.  

 

Prijmite naše pozvanie na konferencie o problematike stavby ako takej s názvom: „Od strechy cez 
fasádu až do interiéru“. 
 
Skupina Saint-Gobain, globálny líder na trhoch udržateľného bývania usporadúva druhý ročník 
odborných seminárov určených pre projektantov, architektov, stavebné firmy a ostatných profesionálov 
vo sfére stavebníctva. Semináre sa zameriavajú na problematiku konkrétnych riešení z pohľadu 
udržateľnosti, energetickej efektívnosti a Multi-komfortu. Tieto témy neustále naberajú na aktuálnosti 
a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka nespočetné množstvo komplexných riešení.   
 
Téma konferencie vychádza zo stavebnej a projektovej praxe a je podložená dlhoročnými skúsenosťami 
z výskumu, vývoja, projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Účastníkom program ponúkne široký 
pohľad do problematiky skrz nasledovné témy: možnosti a riešenia vegetačných striech, novodobé 
ľahké ploché strechy a ich výhody, fasády z pohľadu ich vlastností, farieb a dopadu na premenu obrazu 
mesta. Zodpovieme otázky akustiky budov, zdôrazníme dôležitosť správneho návrhu podlahy, ukážeme 
dizajnové riešenia interiérov a napokon predstavíme, ako efektívne hľadať odpovede na našich 
internetových stránkach.  
 
Počas celého predpoludnia vám budú k dispozícii zástupcovia spoločností Rigips, ISOVER, Weber a 
Ecophon. 
 
Na Saint-Gobain fóre odborne spolupracuje Ing. Eva Wernerová z AWE ATELIÉR. S účastníkmi fóra sa 
podelí o svoje skúsenosti s realizáciami zelených striech na Slovensku. 
  
Konferencia Saint-Gobain Fórum na tému „Od strechy cez fasádu až do interiéru“ je na základe 
rozhodnutia predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) z 13.4.2016, zaradená do 
Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom 
kreditov 5.   
 
 

Termíny a miesta konania: 

 

- 24. 10. 2016 Košice, Hotel Double Tree by Hilton, Hlavná č.1  

- 26. 10. 2016 Bratislava, Hotel Tatra ****, 1. mája č. 5 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

http://www.sgforum.sk/sk/prihlaska/?misto=1
http://www.sgforum.sk/sk/prihlaska/?misto=2


 

 

 

 

 

 

 

Skupina Saint-Gobain v SR 

 
Na Slovensku pôsobí Skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť spravujúca  

4 výrobné závody, 5 značiek a cca 400 zamestnancov. Realizuje obrat takmer 70 mil. Eur. Pre viac informácií  

o Saint-Gobain navštívte www.saint-gobain.com. 
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Mobil +421 724 738 135 
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