PROGRAM SEMINARIUM
1000 – 1100
1. Prezentacja produktów firmy
dedykowanych dla inżynierii wodnej: grodzic
winylowych
- zalety produktu
- zastosowanie
- przykładowe realizacje
1100 – 1130 Przerwa kawowa
1130 – 1230
2. Prezentacja produktów firmy
dedykowanych do wzmacniania gruntów
słabonośnych: geosiatek o sztywnych
integralnych węzłach i geokompozytów
- proces produkcji
- zastosowanie
- porównanie różnych rodzajów geosiatek
- przykładowe realizacje
30

00

12 – 13
3. Pytania od publiczności, dyskusja.
Seminarium prowadzić będzie - Pan inż. Paweł
Kozłowski Przedstawiciel Firmy „S. i A. Pietrucha”
TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się 14 marca (czwartek) 2013 r.
w godzinach: 1000 – 1330 - 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
11 marca 2013 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

INFORMACJA OGÓLNA
Firma „S. i A. Pietrucha” jest firmą rodzinną, to
zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo, działające w
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na rynku istnieje już
ponad 50 lat. Założona została w roku 1960. Jest to firma w całości
polska i w 100% z polskim kapitałem. Zdobyte przez lata
doświadczenia pozwalają firmie wprowadzać na rynek
innowacyjne rozwiązania na wysokim poziomie jakościowym i
technicznym. „S. i A. Pietrucha” to dwa zakłady produkcyjne oraz
hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 10 000 m2 oraz
ponad 300 zatrudnionych osób.
Nasz szeroki asortyment gwarantuje nam ugruntowaną pozycję
na polskim i europejskim - rynkach inżynierii lądowej.
Doświadczenie, które przez lata zdobywaliśmy pozwala nam
oferować produkty najwyższej jakości oraz wprowadzać na rynek
nowe, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Firma „S. i A. Pietrucha” w ostatnich latach największy
nacisk kładzie na rozwój produktów przeznaczonych dla inżynierii
lądowej i wodnej: geosiatek o sztywnych integralnych węzłach
POLGRID i grodzic winylowych. Jesteśmy drugim co do
wielkości producentem grodzic PVC na świecie i jedynym w kraju
producentem geosiatek o sztywnych węzłach.
Zastosowanie GeoSiatki o sztywnych węzłach:
• budowa dróg i powierzchni obciążonym ruchem
• drogi kolejowe
• systemy drenażowe
• budowa tuneli i konstrukcji podziemnych
• roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcje oporowe
• zabezpieczenia przeciwerozyjne
• zbiorniki odpadów ciekłych
• składowiska odpadów stałych
• kanały
• zbiorniki wodne i zapory.
Przeznaczenie i zakres stosowania grodzic winylowych:
• osłony przeciwerozyjne strefy ścieków i zbiorników wodnych
• umocnienia przeciwpowodziowe
• zabezpieczenia wykopów, osuwisk, rowów melioracyjnych
• przesłony ograniczające filtrację wód gruntowych
• również na terenach zagrożonych ekologicznie
• elementy konstrukcji przepustów drogowych i mostowych
• elementy konstrukcji zabezpieczających drogi przed
osuwiskami
• elementy ścian palowych oporowych i grodziowych
• przegrody filtracyjne w zbiornikach wodnych
• elementy kształtowania terenów zielonych
• obudowy basenów ogrodowych.

KARTA ZGŁOSZENIA
Seminarium szkoleniowo-promocyjne
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1.

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

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

Adres zamieszkania: .........................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
3.

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

......................................................................................................
............................................................................................
.................................................................................................
tel.: ........................................................................................
e-mail: ...................................................................................
1. Biorący udział w seminarium otrzymają:
materiały szkoleniowe
świadectwa uczestnictwa.
2. UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY.

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

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
•

ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (017) 862 41 35
fax: (017) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
www.pzitb.rzeszow.pl

Seminarium szkoleniowo-promocyjne
nt.

Produkty stosowane w
inżynierii lądowej i wodnej
„S. i A. PIETRUCHA”
• ul. Przemysłowa 10
98-235 Błaszki
tel.: (43) 829 20 51
fax.: (43) 829 23 55
www.pietrucha.pl
e-mail: handlowy@pietrucha.pl
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