PROGRAM SEMINARIUM
1. Ogólna
informacja
o
firmie
z przedstawieniem systemów.
2.

3.

4.

Omówienie systemu uszczelnień
budowlanych
(pionowych
i
poziomych)
Szczegółowe
przedstawienie
uszczelnienia
na
bazie
polimoczników GEPOTECH – 11/22.
Pytania i dyskusja.

Seminarium prowadzić będzie:
mgr inż. Krzysztof Knop
TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się 5 marca (czwartek)
2015 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej
PZITB Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2 (III piętro)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy
o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do
dnia
27 lutego 2015 r. na adres:
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział w Rzeszowie;
ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (17) 8624135, fax: (17) 8521389
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA
Seminarium
szkoleniowo-promocyjne

INFORMACJE TECHNICZNE
Grupa SCHOMBURG to 80 lat
doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych
problemów w zakresie technologii betonu,
budowli inżynieryjnych i budownictwa
mieszkaniowego.
Naszą dewizą jest indywidualne
i fachowe podejście do każdego problemu
budowlanego, odpowiednie dla danego
obiektu i wymagań stawianych zarówno
przez prawo budowlane, jak i przez
inwestora.
SCHOMBURG Polska od 1992 roku
zaopatruje rynek polski w wysokiej jakości
produkty z zakresu chemii budowlanej.
Firma
SCHOMBURG
opracowuje,
produkuje i prowadzi sprzedaż produktów
i systemów budowlanych w szeroko
pojętych obszarach:
• uszczelnienia
i
renowacji
budynków
• klejenia wyłożeń ceramicznych
• rozwiązań dla budownictwa
przemysłowego i inżynieryjnego
• środków
do
produkcji
i
pielęgnacji betonu.

1.

Szczegółowe informacje można uzyskać u
przedstawicieli
techniczno-handlowych
na
terenie całego kraju lub pod adresem
www.schomburg.pl

Podpis uczestnika lub
kierownika instytucji zgłaszającej .............................................

z cyklu
NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE
***

Systemy bezspoinowych
uszczelnień betonu na bazie
polimoczników – GEPOTECH
***

Rzeszów 5 marca 2015 r.
Imię i nazwisko: ................................................................

.................................................................................................
2.

Nazwa i adres zakładu pracy: ............................................

......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................
3. Zajmowane stanowisko: .......................................................
tel.: ......................................

fax: ......................................

4. e-mail: ................................................................................
•
•

Informujemy, iż dane zostaną wykorzystane wyłącznie do
wystawienia świadectwa uczestnictwa w seminarium.
Program seminarium spełnia wymogi w zakresie
doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów
budownictwa.

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy seminarium:
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (17) 862 41 35, fax: (17) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
www.pzitb.rzeszow.pl

Seminarium
szkoleniowo-promocyjne
z cyklu

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
• ul. Sklęczkowska 18 a
99-300 Kutno
tel.: (24) 254 73 42 fax: (24) 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
Podkarpackie Biuro Techniczno-Handlowe
• ul. Boya Żeleńskiego 4
35-105 Rzeszów
tel. 601 594 814
e-mail: stanislaw.les@schomburg.pl

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Systemy bezspoinowych
uszczelnień betonu
na bazie polimoczników
GEPOTECH
Rzeszów 5 marca 2015 r.

