PROGRAM SEMINARIUM

INFORMACJE O FIRMIE

1. Stropy gęstożebrowe oparte na
belkach sprężonych o rozpiętości
do 10 m.
2. System RECTOBETON.
3. System RECTOLIGHT – ultralekki
i szybki montaż.
4. Wymiana stropów w budynkach
istniejących.
5. Bezpodporowy montaż stropów
do rozpiętości 5,8 m.

Firma RECTOR Polska jest filią
francuskiej grupy Rector Lesage działającej
od 60 lat i będącej liderem w produkcji
prefabrykatów z betonu sprężonego.
W 2008 r. uruchomiono fabrykę
belek z betonu sprężonego w Chrzanowie.
Działalność firmy oparta jest na
wyjątkowym
know-how
oraz
na
umiejętności rozwijania kreatywnych
rozwiązań zgodnie z potrzebami klientów i
partnerów z branży budowlanej.
RECTOR to synonim jakości produktów i
usług dla firm budowlanych oraz dla
budownictwa
indywidualnego.
RECTOR posiada sieć ponad 60-ciu
dystrybutorów
promujących
markę
RECTOR w Polsce.

Seminarium prowadzić będzie:

mgr inż. arch. Przemysław Deryło Inżynier ds. Rozwoju Produktu
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1.

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

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

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

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

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

•

INFORMACJE OGÓLNE
Seminarium odbędzie się 29 października
(czwartek) 2015 r. o godzinie 1300 w sali
konferencyjnej PZITB Oddział w Rzeszowie,
ul. PCK 2 (III piętro), zgłoszenie przesłać do dnia
26.10.2015 r. na adres:
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com

Imię i nazwisko: ................................................................

•

Informujemy, iż dane zostaną wykorzystane wyłącznie do
wystawienia świadectwa uczestnictwa w seminarium.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

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

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

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Seminarium
szkoleniowo-promocyjne
RECTOR Polska Sp. z o.o.
• ul. Śląska 64 e
32-500 Chrzanów
tel.: (32) 626 02 60
fax: (32) 626 02 61
e-mail: info@rector.pl
www.rector.pl

z cyklu
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