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LEPSZE KWALIFIKACJE
ATRAKCYJNE SEMINARIA
Seminaria STEICO obejmują tematykę
związaną z aktualnymi wymogami
rynkowymi. Przekażemy Państwu
fachową wiedzę z zakresu fizyki budowli, zasad
prawidłowego budownictwa otwartego dyfuzyjnie, w
oparciu o sprawdzone i cenione w całej Europie materiały
konstrukcyjne oraz termoizolacyjne z włókna drzewnego.
Taka wiedza przekłada się na jeszcze większe sukcesy i
renomę.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO
Udział w seminariach STEICO jest bezpłatny i
niezobowiązujący. U nas poczują się Państwo
jak we własnym domu.

CERTYFIKAT
Po seminarium otrzymają Państwo imienny
certyfikat, potwierdzający uczestnictwo. To
prestiżowe potwierdzenie kompetencji, które
zrobi wrażenie na Państwa klientach.

NOWE KONTAKTY
Nasze seminaria są miejscem spotkań ludzi z
branży. Uczestnicy wymieniają się własnymi
doświadczeniami, poznają specjalistów,
przyszłych partnerów biznesowych.
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System budowlany
STEICO...
INNOWACYJNE BUDOWNICTWO DREWNIANE
Materiały konstrukcyjne oraz termoizolacyjne od
jednego producenta. System budowlany STEICO to
połączenie innowacyjnych produktów
konstrukcyjnych z bogatą paletą
niezwykle efektywnych materiałów
termoizolacyjnych. Wszystko na bazie
naturalnego surowca, drewna.
System budowlany STEICO posiada certyfikat:
"Komponenty zgodne z Standardami Instytutu
Budownictwa Pasywnego Dr. Wolfganga Feist-a".
Dzięki temu projektanci mogą czerpać z bogatej bazy
sprawdzonych detali konstrukcyjnych – począwszy od
konstrukcji dachu, ściany i stropu do takich detali, jak np.
wbudowanie okna czy połączenia z cokołem.
W ten sposób osiągnięcie standardu pasywnego staje się
jeszcze łatwiejsze i bardziej opłacalne.

... w teorii i w praktyce
WARSZTATY Z NOWOCZESNYM ZAPLECZEM
Warsztaty mają charakter teoretyczno-praktyczny,
odbywają się w siedzibie firmy w Czarnkowie. Seminaria
o charakterze teoretycznym są prowadzone przez
ekspertów w klimatyzowanej sali multimedialnej.
Tuż "za ścianą" do dyspozycji uczestników oddajemy
bogato wyposażaną salę do warsztatów praktycznych.
Nowoczesne narzędzia do obróbki, stoły montażowe
oraz szeroka gama materiałów budowlanych, pozwoli
poznać Państwu zasady nowoczesnego budownictwa
drewnianego od strony praktycznej.
W trosce o Państwa wygodę podczas warsztatów
zapewniamy catering. Zawsze mogą Państwo także
skorzystać z noclegów,
w pobliskich hotelach.

TEMATYKA 1

SYSTEM BUDOWLANY STEICO

+ innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnego
budownictwa energooszczędnego +

TEMATYKA SEMINARIUM
• właściwości fizyczne i termoizolacyjne drewna oraz
produktów drewnopochodnych
• podstawowe zasady projektowania oraz
wykonawstwa konstrukcji na bazie belek dwuteowych
STEICO oraz drewna klejonego warstwowo
STEICO LVL (ściana, strop, dach)
• obróbka mat termoizolacyjnych STEICOflex oraz
montaż w przestrzeniach pomiędzy słupkami
ściennymi STEICOwall
• montaż płyt fasadowych pod elewację tynkowaną
STEICOprotect i pod elewację wentylowaną
STEICOuniversal
• prawidłowa paroizolacja oraz szczelność powietrzna
budynku z wykorzystaniem systemu STEICOmulti
• odporność ogniowa stropów w systemie STEICO
DLA KOGO:
firmy wykonawcze, fabryki domów, konstruktorzy, architekci,
prywatni inwestorzy, studenci, instytucje naukowo badawcze

TEMATYKA 2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OTWARTE
DYFUZYJNIE W SYSTEMIE STEICO

+ innowacyjna termoizolacja fasady +

TEMATYKA SEMINARIUM
• układ warstw zapewniający przenikanie wilgoci przez
ścianę
• zakres zastosowania dla fasadowego systemu
termoizolacyjnego STEICOprotect
• elewacje wentylowane z zastosowaniem płyty
STEICOuniversal
• prawidłowy montaż oraz unikanie błędów
wykonawczych
• szczegółowe detale wykonawcze
• zasady prawidłowego tynkowania w teorii i w praktyce
• ciepły montaż okna z użyciem systemu STEICOfix

DLA KOGO:
firmy wykonawcze, fabryki domów, konstruktorzy, architekci,
prywatni inwestorzy, studenci, instytucje naukowo badawcze

TEMATYKA 3

DACHY PŁASKIE I STROME W
SYTEMIE STEICO

+ konstrukcja, materiały izolacyjne wewnętrzne i
nakrokwiowe oraz ich zastosowanie w praktyce +

TEMATYKA SEMINARIUM
• budowa konstrukcji z zastosowaniem belek dwuteowych
STEICOjoist oraz drewna STEICO LVL przy pomocy
odpowiednich złączy ciesielskich
• właściwe warstwy izolacji termicznej STEICOflex i
STEICOroof oraz prawidłowa paroizolacja w dachu płaskim
• najbardziej popularne rodzaje połączeń elementów
konstrukcyjnych na prostej połaci oraz na narożniku dachu
• okapy z materiałów STEICO dla nowoczesnego i
tradycyjnego dachu stromego
• metody montażu i łączenia izolacji nakrokwiowych
STEICOuniversal oraz STEICOspecial
• prawidłowa izolacja dachu z krokwiami widocznymi
od środka
• system STEICOsecure do dachów o niewielki nachyleniu
• klasyfikacje ogniowe dachów płaskich i stromych
DLA KOGO:
firmy wykonawcze, fabryki domów, konstruktorzy, architekci

Akademia STEICO
Przegląd terminów
Termin
21- 22.02.2019
15.03.2019
21- 22.03.2019
04.04.2019
11-12.04.2019
25.04.2019
16 - 17.05.2019
23.05.2019
30 - 31.05.2019
06.06.2019
13 - 14.06.2019
27 - 28.06.2019

Tematyka
System budowlany STEICO
Ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej STEICO
System budowlany STEICO
Dachy strome i płaskie
System budowlany STEICO
Ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej STEICO
System budowlany STEICO
Akademia dla konstruktorów i architektów
System budowlany STEICO
Akademia handlowa
System budowlany STEICO
System budowlany STEICO

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dotychczasowymi
szkoleniami w cyklu dwudniowym pt. ”Ogólny system budowlany
STEICO” postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uruchomić
dodatkową serię szkoleń jednodniowych pt. „ Akademia SMARTpodstawy systemu budowlanego STEICO”.
Program szkolenia obejmujący zarówno teorię jak i praktykę stanowi
skompensowaną wiedzę na temat budownictwa szkieletowego
STEICO. Spotkanie w cyklu jednodniowym pozwoli w łatwy i szybki
sposób zapoznać się z tajnikami systemu budowlanego STEICO!
Terminy dodatkowych szkoleń
19.02.2019
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o
je
ac
Inform
www.ste
19.03.2019
02.04.2019
14.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
25.06.2019

Szczegółowe informacje oraz
rejestracja udziału w AKADEMII STEICO:
STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków
Pani Monika Sroka
Tel. kom.: 67 35 66 215
E-mail: akademia@steico.pl
www.steico.pl
Miejsce:
Fabryka STEICO
ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków

NATURALNY SYSTEM
BUDOWLANY

