
POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás a Vašich spolupracovníkov pozvať na 

MODERNÚ STAVBU 2015– 

nové materiály a technológie, pasívny a nízkoenergetický dom 

dňa 1.10.2015 o 14:00 hod. v NITRE. 

Miesto konania: Estrádna hala PKO, Ulica J. Kráľa 4 

Program: 

Moderné trendy v suchej výstavbe interiérov 

Ing. Martin Lukeš, Knauf Bratislava s.r.o. 

 

Nová koncepcia výstavby rodinných domov, využitie prefabrikovaných stropných systémov v 

rezidenčných objektoch 

Ing. Pavel Trtík, GOLDBECK Prefabeton s r. o. 

 

Úloha kamennej vlny v stavebných konštrukciách 

Ing. Martin Henčel, ROCKWOOL Slovensko s.r.o. 

 

Asfaltované pásy Elastobit Speed Profile SBS + Vegetačné strechy Icopal 

Ing. Jaroslav Vaňo, Icopal a.s. 

 

----------- prestávka na občerstvenie----------- 

 

Efektívne odvodnenie plôch, nové trendy v odvodňovacích žľaboch 

p. Peter Sýkora, Hydro BG s.r.o. 

 

Reflexná izolácia 21. storočia 

Mgr. Danilla, Aluthermo SA 

 

Výrobky Heluz pre celú hrubú stavbu aj pasívnych domov bez dodatočného zateplenia. 

Ing. Stanislav Procházka, HELUZ s.r.o. 

 

Fúkaná minerálna izolácia. Zateplenie so zmyslom pre detail. 

IZONOBA s.r.o.  

 

Atraktívny dizajn ORION osvetlenia – od reprezentatívneho lustra až po moderné svietidlá. 

ORION SLOVAKIA SVIETIDLÁ spol,s r.o. 

 

Časový harmonogram:  

13,40 - 14,00 registrácia zúčastnených 

14,00 - 15,25 prezentácie  

15,25 - 15,50 coffee break 

15,50 - 17,00 prezentácie 

17,00 zlosovacia akcia, večera, degustácia značkových vín 

Vašu účasť prosíme potvrdiť. Prihlásť sa TU. 

Tel. kontakt na telefonické prihlásenie: 0904 559277, 0911 690 600, 037 6566562. 

Zlosovacia akcia: 

 pobyt v Trenčianskych Tepliciach pre 2 osoby na 2 dni 

 značkové víno od reklamného sponzora 

 ceny od prezentujúcich spoločností 

Účasť je bezplatná, pripravené je občerstvenie, večera a degustácia značkových vín. 

http://modernastavba.com/registracia/.html


Partneri MODERNEJ STAVBY: 

                                 

Reklamný partner: PD Mojmírovce 

Mediálni partneri: Media/Juven s.r.o. , JAGA GROUP, s.r.o. 

Podujatie je zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov (SVA) 

so získaním kreditov. 

Na Vašu účasť sa teší kolektív G - TVAR ŠTÚDIE, organizátor akcie. 

.................................................................................................................................................. 

V prípade, že si neželáte, aby sme Vás v budúcnosti kontaktovali mailom alebo iným spôsobom, odpovedzte na túto správu a 
do predmetu uveďte „Nekontaktovať“. 
Ak je tento mail pre Vás nežiaduci, ospravedlňujeme sa Vám a ďakujeme za porozumenie. 

  

 


