
Tisztelettel meghívjuk a
2019. június 5-i, budapesti Sto
kreditpontos Építész képzésre!

Weblap Termékek Szolgáltatások Kapcsolat

 
Kedves Partnerünk!

A Sto Építőanyag Kft. tisztelettel meghívja Önt a Budapesten megrendezésre
kerülő Sto kreditpontos Építész képzésre.

Magyar Építész Kamara akkreditáció: 2018/315, 2018/312  2 kreditpont
 

Téma: Intelligens homlokzatok és felületképzések, hosszútávú, fenntartható
műszaki megoldások, újítások a homlokzatképzésben

Időpont: 2019. június 5. szerda, 8:30-16:30
Helyszín: Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 12-14.

A részvétel ingyenes, de minden esetben előzetes regisztrációhoz
kötött. Minden jelentkezést visszaigazolunk.
 
Szendvicsebédet biztosítunk és a kreditigazolásokat az esemény után e-
mailben juttatjuk el Önnek.
Figyelem! A kreditigazolás kiállításának feltétele az egész napos képzésen
való részvétel és a jelenléti ív saját kezű aláírása reggel és délután!
A kreditigazolást csak mindkét aláírás együttes megléte esetén állíthatjuk ki,
mert az Építész Kamara csak így fogadja el! Köszönjük megértését!

Jelentkezzen most a 
 kreditpontos Építész képzésre!
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8:30 - 9:00
 
9:00 - 9:15
 
9:15 - 10:15
 
 
 
10:15 - 10:30
 
10:30 - 12:00
 
 
 
 
12:00 - 13:00
 
13:00 - 14:00
 
 
 
 
14:00 - 15:00
 
 
 
 
15:00 - 15:15
 
15:15 - 16:30

Regisztráció
 
Köszöntő
 
1. Előadás
Téma: Újdonságok a Sto Kft.-nél
Előadó: Kakuszi Norbert - szaktanácsadó - Sto Építőanyag Kft.
 
Kávészünet
 
2. Előadás
Téma: Innovatív megoldások
Előadó: Molnár Zoltán tervezői tanácsadó - okl. építészmérnök-
Sto Építőanyag Kft.
 
Szendvicsebéd
 
3. Előadás
Téma: THR (homlokzati hőszigetelések) dübelezése,
szerelvények mechanikai rögzítése
Előadó: Gellér Ákos - üzletágvezető - Ejot Kft.
 
4. Előadás
Téma: “A Házak nem hazudnak”
Előadó: Molnár Zoltán tervezői tanácsadó - okl. építészmérnök-
Sto Építőanyag Kft.
 
Kávészünet
 
5. Gyarkolati témák: A hőszigetelés kivitelezésének
gyakorlata, dekoratív bevonatok, termékek bemutatása
Előadó: Dávid Szilárd, Süle Zoltán - Sto Építőanyag Kft.

PROGRAM

A részvétel ingyenes, de minden esetben előzetes regisztrációhoz
kötött. Minden jelentkezést visszaigazolunk.
Szendvicsebédet biztosítunk és a kreditigazolásokat az esemény után e-
mailben juttatjuk el Önnek.
Figyelem! A kreditigazolás kiállításának feltétele az egész napos képzésen
való részvétel és a jelenléti ív saját kezű aláírása érkezéskor és távozáskor!
A kreditigazolást csak mindkét aláírás együttes megléte esetén állíthatjuk ki,
mert az Építész Kamara csak így fogadja el! Köszönjük megértését!

Jelentkezzen most a 
 kreditpontos Építész képzésre!

Résztvevők véleménye korábbi képzéseinkről:
 
 
"A rendezvény ritmusa jó volt, az előadások jó ütemben követték egymást, és a
szünetek megfelelő beiktatása mellett a résztvevők figyelme folyamatosan
fenntartható volt."
 
"Ha mindegyik szakmai továbbképzés hasonló lenne, bizony mem csak a
pontokért mennénk."
Hámori Gábor László
 
"Jól előkészített tartalmas információkat biztosít a cég tevékenységéről."
Nyilas Gábor, tervező
 
"A bemutatott építőipari termékek, technológiák műszaki-mérnöki (elméleti és
gyakorlati ismeretekkel) támogatása példás volt. Ellentétben a más termékeket
ajánlóknál előforduló egyszerű "kereskedelmi" szemlélettel."
Werner József
 
"Hozd el a festődet, burkolódat is."
 
"Érdemes volt a napot rászánni!"
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"Felkészült és lelkes előadók, nem lehet nem odafigyelni a kollégákra."
Hamháber József
 
"Az előadások nagyon gyakorlatiasak voltak. Jól bemutatták a termékek
alkalmazási lehetőségeit. Miért ajánlott a felhasználásuk, de a jellemző
kivitelezési hibákra is felhívták a figyelmet, hogyan lehet elrontani "amatőr"
megoldásokkal a minőségi anyagfelhasználást. A fotó mellékletek kimondottan
hasznosak voltak mind a pozitív, mind a negatív példák bemutatására."
Nagy Kálmán

Jelentkezzen most a 
 kreditpontos Építész képzésre!

Az aktuális információkról honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon
tájékozódhat.
Honlap: http://www.sto.hu
Facebook: https://www.facebook.com/StoEpitoanyag/
 
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keresse Halász Ágnest a
+36 30 431 6833-as telefonszámon, vagy az a.halasz@sto.com e-mail címen.
 
Várjuk szeretettel a rendezvényen!
 

Jelentkezzen most a 
 kreditpontos Építész képzésre!

Sto Építőanyag Kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Email: hirlevel@stohirlevel.hu
Tel. +36 24 510 210
Web: www.sto.hu
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