АлуКьонигЩал Академия
„Указания за проектиране и съвременен
прозоречни конструкции и врати“

монтаж

на

Предговор:
За да бъде в помощ на своите партньори, фирма АлуКьонигЩал ЕООД си
постави за цел да предложи помощно средство, което да дава насоки за
правилното проектиране и изпълнение на монтажа на висококачествени
системи Schüco и Jansen.
Като резултат от инициативата АлуКьонигЩал разработи семинарна програма,
която се базира на добрите практики в Германия, описани подробно в книгата
„Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren”,
издание от 03.2010 на асоциацията „RAL – Gütegemeinschaft Fenster und
Haustüren e.V., Walter Kolb Str. 1-7, D-60594 Frankfurt.
Цитат (от предговора на книгата):
„С разработването на модерни топлоизолирани прозоречни конструкции с
висока плътност се покачи и изискването за качествено изпълнение и на
връзките към основната строителна конструкция. Повече от 15 години книгата
“Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren“
допринася в този процес като изяснява основните методи и правила за монтаж.
Изданието отразява общоприетите технически правила и в този смисъл
представлява незаменимо помощно средство за архитекти, проектанти,
строителни ръководители и монтажници.“
Семинарната програма е разработена на базата на представителни извадки от
изданието, като се набляга на основните понятия и на допълнителна експертиза
на лектора от фирма АлуКьонигЩал по отношение на предлаганите системни
решения на Schüco и Jansen.
Участниците в семинарната програма ще получат основни познания в следните
насоки:
Тема 1) Дефиниция на изискванията към прозоречните конструкции. Модел на
функционалните равнини

Тема 2) Строителна физика – влага, температура и термични мостове, шумоизолация
Тема 3) Статика, монтаж, видове крепежи – видове натоварвания и тяхното поемане

Тема 4) Уплътняване на монтажни фуги
Тема 5) Практическо изпълнение - примери
След посещение на лекционния курс участниците ще бъдат в състояние да оценяват
проектни детайли по отношение на тяхната устойчивост, плътност и риска от
образуване на конденз, като с това ще могат да влияят своевременно върху процеса на
изграждането на прозоречни конструкции и да предотвратяват появата на проблеми по
време на експлоатацията.
Всеки участник в лекционния курс ще получи разпечатка на лекционния материал ще
бъде издаден сертификат за успешно посетен цялостен курс във вид на удостоверение.

Ценоразпис
Цена за участие на един човек

100 лв./без ДДС

Обучението ще се проведе в рамките на един работен ден (10.00-16.00 ч.) в семинарната зала
на обучителния център на ЕНЕФЕКТ. Продължителността е с отворен край и с възможност за
последваща дискусия.
Обучението включва лекция и 1 бр. писмен материал - 100 страници А4 (цветна разпечатка), и
издаване на удостоверение за проведено обучение от страна на фирма АлуКьонигЩал ЕООД за
всеки участник. Удостоверението се издава само на участници, присъствали на обучението в
пълния обем на предвидения материал.

