
      

 

StoTherm - a piacvezetı: 1964 óta több mint 430 millió m2 eladott homlokzati hıszigetelés. 
Stolit: a legelsı vödrös vékonyvakolat, 1955 óta forgalomban. 

Nemzetközi mércével is jelentıs hazai referenciák: minısített Sto passzívházak, alacsony, és ultra-alacsony 
energiájú családi házak, panelépületek : Szeged, Becsei u. 3. 10. emeletes panelépület - kb. 74 %-os megtakarítás ! 

Különleges: dekoratív, vízlepergetı, és fény hatására tisztuló, fémhatású festékek. 
 

2013-01-24. 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

Az alábbi kreditpontos elıadások megtartását tervezzük : 
 

2013.02.07.-én csütörtökön, Baján, a Malom Clubban ( Szegedi út 19. ), 
 

2013.02.12.-én kedden, Békéscsabán a Garzon Hotelben ( Ifjúsági tábor 1701. ), 
 

2013.02.14.-én, csütörtökön Szegeden a TISZK-ben, Belsı udvar, II. em. 219. ( MÓRA Szakképzı Isk.,  
az udvari tornaterem épülete fölötti szárnyban - Szeged, Kálvária sgt. 84-86. ), 

 
2013.02.21.-én, csütörtökön Kecskeméten a Három Gúnár rendezvényházban ( Batthyány u. 1-7. ), 

 
melyre szeretettel meghívjuk Önt, és érdeklıdı Kollégáit. 

 
Regisztráció: 9.00 óra 
Az elıadás kezdete:  9.30 óra. 
 
Elméleti témák 1.:  A Sto AG története 
 A Sto Építıanyag Kft. története 
 A hıszigetelésekrıl 

Elıadó: Kakuszi Norbert / Sto Építıanyag Kft. 
 
Elméleti témák 2.:  Innovatív megoldások  

Elıadó: Kakuszi Norbert, vagy Molnár Zoltán / Sto Építıanyag Kft. 
 
Elméleti témák 3.:  Epoxi program 

Elıadó: Gerlefalvi Attila / Sto Építıanyag Kft. 
 

Elméleti témák 4.:  Hıszigetelı rendszerek anyagai, tartozékai 
Meghívott elıadókkal 

 
Gyakorlati témák:  A hıszigetelés kivitelezésének gyakorlata, dekoratív bevonatok, termékek bemutatása 

Elıadó: Versics Vilmos / Sto Építıanyag Kft. 
 

A gyakorló építészek számára az elıadás meghallgatásáért kreditpont jár: 
MÉK 1.5, 

MMK elbírálás alatt ( kérem figyelje honlapunkat. ) 
A kreditpont kiadása a résztvevık számára : a szakmai nap végén. 
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Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklıdését, kérem Önt, hogy - a tervezhetıség érdekében - az alábbi e-mail 
címen jelezze, hány fıvel szeretne részt venni! 

Az elıadás idıtartama kb. 8 óra. 

A részvételi díj : 3.200 ft/fı+áfa = 4.064 ft. 
Jelentkezés : a n.kakuszi@stoeu.com e-mail címen, és a fenti összegnek a  

Sto Építıanyag Kft. Citi Bank 10800007 83417018 
számlájára való utalással. Beérkezési határidı az elıadás napját megelızı nap 8.00 óra. 

 

Pogácsát, szendvicset, üdítıt a szünetekben, valamint ebédet biztosítunk. 
 
További, naprakész információk : www.sto.hu. 

 
 
Tervezéskor, kivitelezéskor elıkerülhetnek olyan problémák, melyeket gyorsan, tartósan, precízen kell megoldani. 

Nem biztos abban, mi a mőszaki MEGOLDÁS ? 
Ajánlom figyelmébe PROJEKT-TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSunkat. 

A helyszíni adatok földolgozása után, konkrét, és díjtalan technológiai javaslatokat adunk Önnek. 
Bármely mőszaki jellegő kérdése esetében az alábbi elérhetıségeken készséggel állunk rendelkezésére. 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 

Kakuszi Norbert 
Sto Építıanyag Kft. 
t.: 30 940 66 33 
f.: 62 540 030 
e-mail: n.kakuszi@stoeu.com 


