Til ar kitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
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Mandag 25. februar
“Den Prominente”,
kantine i Promenaden, Aalborg
Tirsdag 26. februar
Studenternes Hus, Århus
Mandag 4. marts
Landbocenter Midt, Viborg
Tirsdag 5. marts
Carl Bro, Kolding
Mandag 11. marts
Campus Odense,
Syddansk Universitet, Odense
Tirsdag 12. marts
Luxo Danmark, Ballerup
Mandag 18. marts
NCC Danmark A/S Byg, Hellerup
Tirsdag 19. marts
Aston, København SV

til Byggetræf 2002
Rettidig omhu i byggeriet
- gamle og nye krav i Bygningsreglementet

Program kl. 14.00 - 16.30:
• Miniudstilling, kaffe og kage
• Information om stedet og temaet
• 4 x 20 minutter med de 4 firmaers program
• Afslutning med et let traktement

TILMELDING
JA TAK, Vi er (antal)
personer
der ser frem til at deltage i det
GRATIS Byggetræf. Vi har sat X ved det
arrangement der passer os bedst

Fax kuponen i dag på 86 32 66 63 eller send den i lukket kuvert til:
Sapa Profiler A/S, Rolshøjvej, 8500 Grenå
Når kuponen er indsendt sendes bekræftelse og kørevejledning pr. e-mail (evt fax) - 2-4 dage før mødet.

Kontaktperson
Firma
Adresse

Aalborg

11. marts
Odense

Telefon

26. februar

12. marts

E-mail (evt. fax:) obligatorisk

Århus

Ballerup

4. marts

18. marts

Viborg

Hellerup

5. marts

19. marts

Kolding

København SV

25. februar

®

Pilkington Danmark A/S

Firmapræsentationer
Sapa Profiler A/S

Pilkington Danmark A/S

Besam A/S

WindowMaster A/S

• Sapa er en komplet leverandør af komponenter og systemer i aluminiumprofiler.

• Pilkington producerer glas.

• Besam er førende i verden inden for automatiske dørsystemer til brug i forskellige
omgivelser, hvor mennesker bor og arbejder.

• WindowMaster A/S er førende leverandør af komplette løsninger til
Naturlig Ventilation af energirigtigt
byggeri i en række europæiske lande.

• Sapa Division System udvikler og markedsfører byggesystemer for det nordiske klima til døre, vinduer, facader og
glastage.
• Vi udvikler og tilpasser specialprodukter
som branddøre samt indbruds- og
skudsikrede konstruktioner til de danske
markedskrav.
• Slutprodukterne fremstilles hos selvstændige facadeentreprenører.
• Til hjælp for projektering findes produkthåndbog og CD-ROM. Desuden
udsendes avisen ”Forum for Sapa byggesystem”

• Floatglasprocessen blev opfundet af
Pilkington i 1950erne og Pilkington er
i dag verdens førende producent af
planglas.
• Pilkington´s skandinaviske aktivitet
udgår fra floatværket i Halmstad.
• Pilkington Danmark A/S markedsfører
og sælger floatglas og funktionsglas
som: energiglas, solafskærmende glas,
sikkerhedsglas, brandbeskyttende glas.
• En del af markedsføringen er den tekniske rådgivning, vedr. anvendelse af
funktionsglas.
• www.pilkington.com

• Lige fra begyndelsen i 1962 blev vi opmærksomme på forhold, der er unikke for sundhedssektoren.
• Global erfaring og lokal viden er to faktorer,
som har bidraget til at gøre Besam til en
stærk samarbejdspartner, når der vælges
automatiske døre.
• På det lokale niveau er vores viden om
behov og forudsætninger til stor gavn for
vores kunder, som sætter pris på Besam's
indsigt, tilgængelighed og forståelse for det
hjemlige marked.

• Løsningerne er baseret på avanceret
vinduesautomatik og intelligent ventilationsstyring.
• WindowMaster indgår i VKR Gruppen,
der har som mission at bringe dagslys,
frisk luft, udsyn og solenergi ind i menneskers hverdag.
• For yderligere oplysninger, se
www.windowmaster.com

• Besam har et holistisk syn på automatiske
dørsystemer

• www.sapagroup.com/dk/system

• www.besam.com
®

Sapa Profiler A/S
Telefon 86 32 61 00 Fax 86 32 66 63

Pilkington Danmark A/S
Tel: 43 96 72 02 Fax: 43 96 72 08

Besam A/S

WindowMaster A/S

Telefon 44 53 70 80 Fax 44 53 20 22

Telefon 45 67 03 00 Fax 45 67 03 90

Byggetræf 2002
Rettidig omhu i byggeriet

