
DELTA®-FÓRUM

Pozvánka na 22. ročník

Program DELTA-FÓRUM 2022
8:30 – 9:00  Prezentácia účastníkov

9:00 – 12:30  Teoretická časť
Hlavná téma:  
Dôsledky zvýšených teplôt  na poistné hydroizolácie pod  
plechovými krytinami

Ostatné témy: 
•  Stavebná fyzika v šikmej streche
•  Stupne tesnosti poistných hydroizolácii pre skladanú  

krytinu a plechovú krytinu
•  Fólia pod plechové krytiny DELTA®-THERM
•  Inovácia prémiovej fólie DELTA®-MAXX PLUS
•  Nadkrokvové zateplenie DELTA®-MAXX POLAR –  

nové skladby, riešenie detailov
•  DELTA®-Systémové riešenie vzduchotesnosti v podkroviach
•  Odvetrané fasády s priznanými škárami s fóliami  

DELTA®-FASSADE
•  Predĺženie životnosti a útlm hluku pri falcovanej krytine  

s fóliou DELTA®-TRELA
•  Sanácia šikmej strechy z vonkajšej strany pomocou fólie  

DELTA®-NOVAFLEXX alebo DELTA®-PVG PLUS

12:30 – 13:30  Praktická časť – ukážky na modeloch
DELTA®-Pokrývačský majster Tomáš Florek. Pre maximálny  
komfort komfort účastníkov je naviac zabezpečený  
kamerový prenos s veľkoplošnou projekciou.

12:30 – 13:30  Vylosovanie dotazníkov, obed, záver

Podrobnosti
 Certifikácia DELTA®-FÓRUM sa teší tradične veľkému 
záujmu, preto by sme Vás radi požiadali o včasné 
zaslanie prihlašky, s maximálnym počtom 3 účastníkov 
na 1 firmu. Poplatok v hodnote 10 € sa bude vyberať od 
každého účastníka na mieste konania pri prezentácii. 
Doklad o zaplatení Vám bude vystavený obratom. V 
cene je zahrnutá prezentácia školiteľa, obed, tombola, 
certifikát, malý darček. Upozorňujeme, že DELTA®- 
FÓRUM sa bude konať za dodržania aktuálne plat- 
ných opatrení a nariadení Vlády SR proti COVID 19 
v konkrétnom mieste a termíne.

Organizátorom  
tohtoročnej  
certifikácie je

Prihlasovanie je možné on-line cez našu web stránku 
www.dorken.sk po kliknutí na jednotlivé mesto ktoré 
Vám najviac vyhovuje.

Ďalšie informácie ohľa-
dom rezervácii Vám radi 
poskytneme na tel. čísle: 
02 45 94 49 17. Na Vašu 
účasť sa teší tím Dörken 
Slovensko

Miesta školení
15.02.2022  Bratislava, Vienna House Easy  

(Hotel Chopin)  http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-15-2-2022/prihlasit-se/

17.02.2022  Trenčín, Hotel Magnus http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-17-2-2022/prihlasit-se/

22.02.2022 Žilina, Hotel Slovakia http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-22-2-2022/prihlasit-se/ 

24.02.2022 Zvolen, Hotel Tenis http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-24-2-2022/prihlasit-se/

01.03.2022 Poprad, Hotel Mamut http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-1-3-2022/prihlasit-se/ 

03.03.2022 Košice, Hotel Košice http://www.azpromo.cz/delta-forum-2022-sk-3-3-2022/prihlasit-se/

Certifikácia  
pokrývačov,  

tesárov, klampiarov,  
sadrokartónistov a  

výrobcov drevostavieb  
DELTA®-FÓRUM 2022, ktorá 
bude zameraná na detailné 

spôsoby navrhovania a  
spracovania materiálov  

DELTA®.

Dörken SK, s.r.o. | Nádražná 28 | 900 28 Ivanka pri Dunaji |   + 421 2 45 94 49 17 |   dorken@dorken.sk |   www.dorken.sk


