
 

 
StoTherm StoTherm StoTherm StoTherm ---- a Piacvezető  a Piacvezető  a Piacvezető  a Piacvezető :::: 1964 óta több mint 400 mio m2 eladott homlokzati hőszigetelés. 

Stolit :Stolit :Stolit :Stolit : a legelső vödrös vékonyvakolat, 1955 óta forgalomban.    
Nemzetközi mércével is jelentős hNemzetközi mércével is jelentős hNemzetközi mércével is jelentős hNemzetközi mércével is jelentős hazai razai razai razai referenciák :eferenciák :eferenciák :eferenciák : minősített Sto passzívházak, alacsony, és 

ultra-alacsony energiájú családi házak, panelépületek. 
Különleges :Különleges :Különleges :Különleges : dekoratív, vízlepergető, és fény hatására tisztuló, fémhatású festékek. 

    
    
    
Tisztelt Hölgyem, Uram !Tisztelt Hölgyem, Uram !Tisztelt Hölgyem, Uram !Tisztelt Hölgyem, Uram !    

2012-02-29. 
 

2012.03.08.2012.03.08.2012.03.08.2012.03.08.----án csütörtökön Baján, a Malom Clubban, Szegedi út 19., valamintán csütörtökön Baján, a Malom Clubban, Szegedi út 19., valamintán csütörtökön Baján, a Malom Clubban, Szegedi út 19., valamintán csütörtökön Baján, a Malom Clubban, Szegedi út 19., valamint    
2012201220122012....00003.27.3.27.3.27.3.27.----én keddeén keddeén keddeén kedden Kecskeméten, n Kecskeméten, n Kecskeméten, n Kecskeméten, a KEMU Gáspár András Szki., Hunyadi tér a KEMU Gáspár András Szki., Hunyadi tér a KEMU Gáspár András Szki., Hunyadi tér a KEMU Gáspár András Szki., Hunyadi tér 

2222----4 díszteremben4 díszteremben4 díszteremben4 díszteremben    
előadást tartunk, melyre szeretettel meghívjuk Önt, és érdeklődő Kollégáit.    

    
Regisztráció :Regisztráció :Regisztráció :Regisztráció :                9.00 óra9.00 óra9.00 óra9.00 óra    
Az előadás kezdete :                      9.30 óra 
    
ElméletiElméletiElméletiElméleti témák témák témák témák    1.1.1.1.::::  A Sto AG. története 
   A Sto Építőanyag Kft. története 
   A hőszigetelésekről 

Előadó : Kakuszi Norbert / Sto Kft.Előadó : Kakuszi Norbert / Sto Kft.Előadó : Kakuszi Norbert / Sto Kft.Előadó : Kakuszi Norbert / Sto Kft.    
 
Elméleti témák 2.:Elméleti témák 2.:Elméleti témák 2.:Elméleti témák 2.:  Csatolva   

Előadó : Molnár Zoltán / Sto Kft.Előadó : Molnár Zoltán / Sto Kft.Előadó : Molnár Zoltán / Sto Kft.Előadó : Molnár Zoltán / Sto Kft.    
    
Elméleti témák 3.:Elméleti témák 3.:Elméleti témák 3.:Elméleti témák 3.:  Epoxi program   

Előadó : Gerlefalvi Attila / Sto Előadó : Gerlefalvi Attila / Sto Előadó : Gerlefalvi Attila / Sto Előadó : Gerlefalvi Attila / Sto Kft.Kft.Kft.Kft.    
    
Gyakorlati Gyakorlati Gyakorlati Gyakorlati témák témák témák témák :::: a hőszigetelés kivitelezésének gyakorlata, dekoratív be- 
 vonatok, termékek bemutatása. 

Előadó : Versics Vilmos / Sto Kft.Előadó : Versics Vilmos / Sto Kft.Előadó : Versics Vilmos / Sto Kft.Előadó : Versics Vilmos / Sto Kft.    
 
A gyakorló építészek számára az előadás meghallgatásáért kreditpont jár :A gyakorló építészek számára az előadás meghallgatásáért kreditpont jár :A gyakorló építészek számára az előadás meghallgatásáért kreditpont jár :A gyakorló építészek számára az előadás meghallgatásáért kreditpont jár :    

MÉK 2.0,MÉK 2.0,MÉK 2.0,MÉK 2.0,    
MMK elbírálás alatt.MMK elbírálás alatt.MMK elbírálás alatt.MMK elbírálás alatt.    

 
Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, kérem Önt,kérem Önt,kérem Önt,kérem Önt,---- a tervezhetőség a tervezhetőség a tervezhetőség a tervezhetőség 
érdekébenérdekébenérdekébenérdekében - az alábbi mail címen jelezze, hány fővel szeretne részt venni !jelezze, hány fővel szeretne részt venni !jelezze, hány fővel szeretne részt venni !jelezze, hány fővel szeretne részt venni !  
Az előadás időtartama kb. 8 óra. 
Pogácsát, szendvicset, üdítőt a szünetekben biztosítunk. 
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Tervezéskor, kivitelezéskor előkerülhetnek olyan problémák, melyeket gyorsan, 
tartósan, precízen kell megoldani. 

Nem tudja mi a műszaki MEGOLDÁS MEGOLDÁS MEGOLDÁS MEGOLDÁS ? 
Ajánlom figyelmébe a PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT----TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSTÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSTÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSTÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSunkat. A helyszíni 
adatok földolgozása után, konkrét, és díjtalan technológiai javaslatokat adunk 
Önnek.  
 
Bármely műszaki jellegű kérdése esetében, az alábbi elérhetőségeken készséggel 
állunk rendelkezésére. 
    

Üdvözlettel :                              
          Kakuszi Norbert 

       építész, építésügyi műszaki szakértő 
            Sto Kft. 

          t.: 30 940 66 33 
      f.: 62 540 030 
              mail : n.kakuszi@stoeu.com 


