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Bauder tetőszimpózium - középpontban a tető. 
szerettel várjuk!

Épületeink, építményeink tetői évszázadok óta az ember építő tevékenységé-
nek legelemibb megnyilvánulásai. Az építészet eszköztárának e megkülön-
böztetett figyelmet érdemlő tagjai a legextrémebb környezeti hatások mellett 
is védelmezni hivatottak bennünket, akár emberöltőkön keresztül is. Ilyen 
kiemelkedő teljesítőképességet azonban csak minden elemében tökéletesí-
tett, összehangolt rendszerektől, szerkezetektől várhatunk el.  
Csúcsminőségű szigetelőanyagainkkal, illetve az ezek felhasználásával 
megalkotott tetőrendszereinkkel e küldetés sikeres teljesítéséhez szeretnénk 
hozzájárulásunkat adni nap mint nap. Rendezvényünk keretei között Önnel is 
szeretnénk megosztani a témakört érintő mintegy másfél évszázados tapasz-
talatunkat, legaktuálisabb ismereteinket, fejlesztéseinket.

Jacek Topolewski
ügyvezető igazgató

Bauder tetőszimpózium épÍtészekNek és  
terVező mérNÖkÖkNek

a Bauder kft. a stuttgarti székhelyű paul BauderGmbH & CO.kG magyar-
országi leányvállalata. a paul Bauder GmbH & Co. kG európa meghatározó 
tetőrendszer gyártói közé tartozik. egy kézből  nyújt átfogó megoldásokat a 
tető víz- és hőszigetelése, zöldtető kialakítás, valamint fotovoltaikus rend-
szerek területén beruházók, tervezők és kivitelezők részére egyaránt.



épÍtészekNek és  
terVező mérNÖkÖkNek

„Biztonság mindenek felett“ - tetőrendszerek a Baudertől

 9.00 érkezés, regisztráció

 9.30  köszöntés / Bauder cégbemutató, áttekintés

  10.00 Lapostető szerkezetek és az extrém időjárási viszonyok 
  Előadó: dr.Kakasy László
   
  10.30 „Biztonság rétegről rétegre“ - Bauder lapostető rendszerek
  Előadó: Rácz István
  
  11.15 kávészünet

  11.30 „Ott fenn - a természet utat tör“  - extenzív és intenzív zöldtető  
  rendszerek a Baudertől
  Előadó: Rácz István

prOGram

12.00 „evolúció“ - Hőszigetelő termékek fejlődéstörténete
  Előadó: Reisch Richárd

12.30 „az otthon melege“ - Fenntartható energetikai felújítások Bauder 
 pir szarufák feletti hőszigetelésekkel
 Előadó: Rácz István

12.50 az előadások vége, szakmai diskurzus
  

Szeretettel várjuk az előadásokat követő büféebédre is!



FONtOs iNFOrmáCiók

időpont: 2016. szeptember 26., hétfő

Helyszín: Hajdú-Bihar megyei építész kamara
 4028 debrecen 
 sarló u.3.
 

a részvétel ingyenes.

további információ: www.bauder.hu

A rendezvény programját a mék 1 kreditponttal akkreditálta.
MÉK bírálati szám: 2016/64. 


