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Pályázó neve /
megnevezése:

Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara

Témakörök: - főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA

Pályázó címe /
elérhetőségei:

Postai címe:4028 Debrecen, Sarló utca
3.szám, Fszt.

Telefonszám(ok):52/349-075
Fax:52/349-075

E-mail (elsődleges):hbmepkam@net-portal.hu
E-mail (másodlagos):

Weboldal:hbmek.hu
 

Továbbképzés jellege: Online továbbképzés

Időtartam: 2020.06.18. 10.00-12.00

Témakör: REHAU Online Kávéház

Jöjjön el a HBM Építész Kamara és a REHAU Online
Kávéházába, és tegyen velünk virtuális sétát a világ
legnagyobb ablaktechnikai szakvásárán, a nürnbergi
Fensterbau Frontale kiállításon. 
Ismerje meg az újdonságokat, hol tart ma a
nyílászárótechnika. Ez alkalommal a toló szerkezetek
lesznek a középpontban.
(A séta után lehetőség nyílik műanyag nyílászárókkal
kapcsolatos konzultációra.)

Rendezvényünk címe: "Vegyen részt virtuálisan a
Fensterbau Frontale 2020 szakkiállításon!" - 1. rész
Röviden a "sétáról": online rendezvényünkön körbe
vezetjük a résztvevőket a REHAU virtuális standján. 
A résztvevők ízelítőt kapnak a nyílászárótechnika
újdonságairól, középpontban az új típusú anyagokkal
és az azokból készült szerkezetekkel. 
Tervezői továbbképzésünkön kiemelten foglalkozunk
a toló szerkezetekkel, nagy méretű szerkezetek
megvalósíthatóságával, a méretkorlátozásokkal, a
kivitelezést lehetővé tevő műszaki megoldásokkal,
merevítési-, és dilatációs lehetőségekkel.
Bemutatjuk okos megoldásainkat (árnyékolás,
preventív betörés elleni védelem, ablakba integrált
ellenáramú hőcserélős szellőztető berendezés), a
fenntarthatóság érdekében folytatott
tevékenységünket és a tervezés támogatására kínált
informatikai megoldásainkat.

Dátum: 2020.06.18.
Időtartam: 10:00 – 12:00

A részvétel díjmentes a kamarai regisztrációt
követően!

Pontérték: 0,5 pont

Előadó(k): Előadó, közreműködő: 
- Radics Beatrix, a HBMÉK titkára
- Obermayer Balázs - Nyílászáró profilrendszerek
üzletág, műszaki tanácsadó

http://www.mek.hu/
mailto:hbmepkam@net-portal.hu
http://hbmek.hu/
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 Időszak kezdő dátuma: 2020-01-01
 Időszak záró dátuma: 2020-12-31

Helyszínek és időpontok: Dátum Leírás Hely

2020-06-18 Online ,

Akkreditáció:

Létszám: Korlátlan, de előzetes kamarai regisztrációhoz kötött.

Kapcsolattartó / Jelentkezés: Radics Beatrix

Jelentkezési e-mail cím: hbmepkam@net-portal.hu

Regisztrációs/kapcsolódó
link:

hbmek.hu

Részvétel feltétele /
célcsoport:

Építészek, szakmagyakorlók.

Díjmentes / Kedvezményes Díjmentes a regisztrációt követően

A továbbképzés ára
alkalmanként a
résztvevőknek:

-

Megjegyzés, tájékoztatás,
MMK pontérték (csak

tájékoztatás):

-

Online továbbképzés: nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.
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