MEGHÍVÓ – REHAU SZAKMAI NAP 2015

Tornaterem, uszoda, stadion – Sportcélú épületek ma és holnap

A REHAU több évtizedes tapasztalattal rendelkezik teljeskörű építőipari megoldások fejlesztésében. Folyamatosan
figyeljük az igényeket és trendeket, amelyek alapján innovatív rendszermegoldásokat szállítunk többek között a sportcélú
épületekhez is. A mai modern sportlétesítmények nem csak egy adott funkció ellátására épülnek. Ma már multifunkciós
sportközpontokat építünk, amelyeknek meg kell felelniük a tömeg- és az élsport, valamint a nézők elvárásainak egyaránt.
A REHAU Szakmai Nap 2015 konferencia az építőipar, a sportolók és a sportszervezetek képviselőinek részvételével
kívánja több szempontból, szakszerűen megvizsgálni ezt a témát. A rendezvény célja bemutatni a funkció és a design,
valamint a sportteljesítmény összefüggéseit és az ezeket szolgáló építészeti, épületgépészeti és sporttechnológiai
megoldásokat.
A REHAU Kft. meghívja Önt a 2015. november 5-én a budapesti Groupama Arénában megrendezésre kerülő
REHAU Szakmai Nap 2015, Tornaterem, uszoda stadion – Sportcélú épületek ma és holnap konferenciára!
Örömmel várjuk a találkozást!
Szebellédi Tamás
üzletágvezető, REHAU Kft.

PROGRAM – VÁLASZLEVÉL

Tornaterem, uszoda, stadion – Sportcélú épületek ma és holnap
A konferencia pontos helyszíne: Groupama Aréna (FTC Stadion),
1091 Budapest, Üllői út 129. – Főbejárat. A stadion mélygarázsában vendégeink részére ingyenes parkolás biztosított. • A rendezvény ingyenes, de a regisztráció kötelező. • A résztvevők száma
korlátozott, ezért kérjük, minél hamarabb, de legkésőbb október
26-ig küldjék el jelentkezésüket az andrea.banath@rehau.com
e-mail címre. Ha autóval érkeznek, kérjük, adják meg a jármű rendszámát, és a meghívót hozzák el a rendezvényre.

Név: .........................................................................................
Beosztás: ..................................................................................
Cég: .........................................................................................
Cím: .........................................................................................
E-mail: .....................................................................................
Tel./Fax: ...................................................................................

Időpont: 2015. november 5.
Helyszín: Groupama Aréna (FTC Stadion), 1091 Budapest, Üllői út 129. – Főbejárat
08:30–09:00

Érkezés, regisztráció

A rendezvény szakmai moderátora ifj. Dr. Kistelegdi István építész, tanszékvezető, PTE-MIK

09:00–11:00

11:00–11:30

11:30–13:00

Köszöntő
A sport társadalmi és gazdasági összefüggései

Szebellédi Tamás

épületgépész mérnök,
üzletágvezető, REHAU Kft.

A teljesítmény és a forma találkozása

Bordás Péter

építész,
ügyvezető, Bord Építész Stúdió

A Groupama Aréna épületgépészeti rendszerei

Lantos András

okleveles gépészmérnök,
vezető tervező, ügyvezető, LANTERV Kft.

Sportechnológia és a versenyzők biztonsága

Kátai Tamás

közgazdász,
ügyvezető, E-Sports Management Kft.

Élsportolói kerekasztal beszélgetés

Cseh László világbajnok úszó, Röck Samu torna mesteredző,
Lisztes Krisztián 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, edző

KÁVÉSZÜNET
Különleges gépészeti rendszerek

Petercsák Máté

épületgépész mérnök,
ügyvezető, PM-ENERGO Kft.

Gyártói előírások és a kivitelezési gyakorlat

Bognár Csaba

projektigazgató,
Óbuda-Újlak Zrt.

Uszoda hatékony felületfűtő rendszere

Lászlófi András

okleveles gépészmérnök,
mérnök tanácsadó, REHAU Kft.

Gyepfűtés a sportbalesetek megelőzésére

Mucsi Ádám

épületgépész mérnök,
mérnök tanácsadó, REHAU Kft.

Sportcsarnok lengőpadlófűtése

Lászlófi András

okleveles gépészmérnök,
mérnök tanácsadó, REHAU Kft.

13:00–14:00

EBÉDSZÜNET

14:00–14:30

Exkluzív stadionbejárás

Főszervező:

Szakmai támogatók:
BME Épületgépészeti és
Gépészeti Eljárástechnika
Tanszék

Médiatámogatók:

Épületgépész
A Magyar Épületgépészek Szövetségének szaklapja

