
POZVÁNKA  pro Vás na 

DEN otevřených dveří 6. 6. 2013 v Turnově 

Tým pracovníků firmy SFS intec s.r.o. Vás zve na 

mimořádnou akci konanou ve spolupráci s firmami : 

Formou domácího veletrhu Vám budou teoreticky i prakticky představeny novinky z oboru plochých 
i šikmých střech, opláštění staveb a konstrukčních dřevostaveb. Odborné prezentace provedou 
dlouholetí zkušení odborníci ze zúčastněných firem včetně nezávislých autorit z oboru plochých střech. 
Na deseti jednotlivých stanovištích uvidíte praktické ukázky a budete si moci prohlédnout například:   

1) nově vybudovanou lakovací linku pro šrouby a nýty 

2) isoweldTM - systém pro mechanické kotvení v ploše  

3) SOL-F - systém pro upevnění těžkých konstrukcí na plochou střechu 

Komentované prezentace mají tato témata a přednesou je : 

 Poruchy kotvených střech z plastových fólií (praktické poznatky z 20-leté historie                          
kotvených střešních plášťů z plastových fólií, příčiny poruch a jejich prevence) Josef Krupka                                         

 Kotevní plány střech - teorie a praxe                                  Ing. Aleš Oškera 

 Flexibilní polyolefíny - moderní materiál pro izolaci plochých střech           Daniel Veselý 

 Nové trendy v opláštění objektů                             Ing.arch. Robert Charousek 

 Aplikace izolací ROCKWOOL                                      Ing. Pavel Matoušek 

 Novinky v mechanickém kotvení plochých a šikmých střech                Ing. Jaroslav Štok 

Časový harmonogram : 

Máte možnost vybrat si ze dvou stejných programových bloků, které proběhnou takto:  

a) Začátek v 9.00 hodin a ukončení ve 12.00 hodin 
b) Začátek ve 13.00 hodin a ukončení v 16.00 hodin  

V odpovědi na tuto pozvánku prosím sdělte Váš zájem účastnit se našeho domácího veletrhu dne 
6. 6. 2013 v prostorách firmy SFS intec v Turnově. Uveďte prosím, ve kterém čase Vás můžeme 
očekávat (dopolední nebo odpolední programový blok). Během celé doby domácího veletrhu bude pro 
návštěvníky k dispozici občerstvení a nealkoholické nápoje. Teplý oběd, ubytování ani dopravu 
návštěvníkům neposkytujeme. Vaše účast na akci je zcela dobrovolná, nezávazná a bezplatná.   
Každý ohlášený příchozí od nás obdrží drobný dárek. 

Přijeďte za námi do Českého ráje ! 

S přátelským pozdravem 

Ing. Jaroslav Štok - ředitel divize FS (e-mail: stok@sfsintec.biz) 


