
Hlavní mediální partner Mediální partneři akce
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Příjmení, jméno, titul: __________________________________ Firma: ______________________________________

Autorizace (nepovinná): Ano Ne Projekční firma Stavební firma Ostatní ________________

Korespondenční adresa: ____________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________Telefon: __________________ Fax: ____________________
Dotaz (v průběhu fóra bude Váš dotaz zodpovězen):

Společnost (host): ____________________________Dotaz:_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Potvrzuji účast na fóru konaném dne: 12. 2. HK, 17. 2. PH, 18. 2. PH, 25. 2. CB, 26. 2. PZ, 3. 3. BN, 4. 3. BN, 5. 3. OV

Možnosti přihlášení: AZ PROMO s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7;
e-mail: azpromo@azpromo.cz; fax: 286 882 021; on-line na: www.azpromo.cz

Vážení řemeslníci, projektanti,
obchodní přátelé, příznivci šikmých střech,
dovolujeme si Vás pozvat na 18. ročník

CERTIFIKACE

DELTA® – FÓRUM 2015

jako hosté vystoupí:
Ing. Eva Hellerová – soudní znalec v oboru stavebnictví – specializace střechy a střešní pláště
Praktickou ukázku pokládky u modelu odborně provede pokrývač pan Jiří Frídl.

Pravidla pro navrhování a provádění střech
• Revidovaná Pravidla pro navrhování a provádění střech (vydaná CKPT ČR 2014)

• Pravidla ZVDH (Německý Cech pokrývačů)

• Změny, rozdíly.

• Jak správně navrhovat pojistné hydroizolace v souladu s Pravidly.

• Kvalitativní směrnice definující jakost pojistně hydroizolačních fólií a vhodnost použití na střeše.

• Dočasné zastřešení - jaké pojistné hydroizolace jsou k tomuto vhodné a jak se označují.

• Chemické ošetření dřeva versus pojistné hydroizolace aneb normální je nemořit.

• Kompletní sanace šikmé střechy z vnější strany bez omezení užívání podkrovních prostor.

• Dělicí vrstva s drenážní funkcí DELTA-TRELA, technicky ideální podklad pod falcované krytiny.

Cílem letošního DELTA-FÓRA, je rozšíření všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení ku prospěchu šikmých střech
i všech, kteří se na jejich návrzích a realizacích podílejí.

Všem absolventům DELTA-FÓRA bude, na základě údajů z prezenční listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Budeme velice potěšeni, pokud se rozhodnete DELTA-FORUM navštívit a pevně věříme, že získané poznatky přispějí k rozvoji
Vašeho profesního života.

Na setkání s Vámi se těší DÖRKENi
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Termíny Místa
12. 2. 2015 Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř. 375, Malý sál
17. 2. 2015 Praha, Hotel Step, Malletova 1141, sál A
18. 2. 2015 Praha, Hotel Step, Malletova 1141, sál A
25. 2. 2015 České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, sál Svět
26. 2. 2015 Plzeň, Hotel Primavera, Nepomucká 128, Congress Hall
3. 3. 2015 Brno, Hotel Myslivna, Nad Pisarkami 276/1, Kongresový sál
4. 3. 2015 Brno, Hotel Myslivna, Nad Pisarkami 276/1, Kongresový sál
5. 3. 2015 Ostrava, Seminární centrum, Hrušovská 2654/19



Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.
Každý účastník obdrží zdarma technické a propagační materiály společnosti Dörken.

Vložné na akci je 250 Kč. (Úhrada v hotovosti při prezenci.)

1. Přihlašující se organizace akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na školení.
2. Smluvní cena za účast jednoho pracovníka je stanovena v Kč u každého semináře.
3. Účastníci budou zařazeni dle pořadí došlých přihlášek.
4. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
5. Přihlašující se organizace (fyz. os.) se zavazuje k úhradě účastnického poplatku v hotovosti při prezenci na semináři.
6. Změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.
7. Přijetí přihlášky organizátor potvrzuje pouze na uvedenou e-mailovou adresu.
8. Společnost AZ Promo s.r.o. je oprávněna poskytnuté údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb. zpracovávat pro

své marketingové a obchodní účely a využít poskytnuté e-mailové adresy svých zákazníků výhradně k informaci
o plánovaných akcích a dalších nabízených službách společnosti.

Pokud si nepřejete dostávat poštou pozvánky na semináře od naší společnosti, sdělte nám prosím, tuto informaci
na kontakty uvedené na přední straně.
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n 8:30 – 9:20
•1. Blok Dörken
Revidovaná Pravidla pro navrhování a provádění střech
(vydaná CKPT ČR 2014)
Pravidla ZVDH (Německý Cech)
Změny, rozdíly, návrhy, kvalitativní směrnice, dočasné
zastřešení.

n 9:20 – 9:30
•Přestávka

n 9:30 – 10:20
•2. Blok Dörken

Novinka roku 2015 DELTA-MAXX X
Lepení a těsnění fóliových systémů, detaily, zásady, chemické
ošetření dřeva versus pojistné hydroizolace aneb normální je
nemořit.

n 10:20 – 10:30
•Přestávka

n 10:30 – 11:30
•3. Blok Ing. Hellerová
Legislativní nástrahy i zásady ve spojitosti s praxí na střeše.

n 11:30 – 11:45
•Přestávka

n 11:45 – 12:30
•4. Blok Dörken

DELTA-MAXX X
- Technické výhody, zásady pokládky s praktickou ukázkou.

n 12:30 – 12:40
•Přestávka

n 12:40 – 13:05
•5. Blok Dörken

Sanace střech z vnější strany, dělicí vrstva s drenážní funkcí
pod falcované krytiny, DELTA-ALPINA – nejvyšší stupeň
těsnosti fóliových systémů pro šikmé střechy.

Program

Všem absolventům DELTA-FÓRA bude, na základě údajů z prezenční listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.
Každý účastník obdrží zdarma technické a propagační materiály společnosti Dörken.

Seznam všech seminářů pro rok 2015 naleznete na www.azpromo.cz


