
�

�

 
I N V I T A � I E 

 
Conferin�a "Speciali�tii ferestrelor, fa�adelor �i sticlei" 

22 noiembrie 2018 Bucuresti, Phoenicia Grand Hotel, sala Bucure�ti 
  

Avem onoarea de a v� invita s� participa�i la cea de-a treia edi�ie a seriei de conferin�e 
"Speciali�tii ferestrelor, fa�adelor �i sticlei" organizat� de Patronatul Produc�torilor de Tâmpl�rie 
Termoizolant� în fiecare an în trei regiuni ale ��rii. 

A treia manifestare din acest an are loc în data de 22 noiembrie 2018 �i este g�zduit� la 
Phoenicia Grand Hotel, sala Bucure�ti - Blvd. Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucure�ti. 

Tematica conferin�ei este adresat� speciali�tilor din domeniul execu�iei �i motajului tâmpl�riei 
termoizolante �i pere�ilor cortin�, produc�torilor de vitraje izolante, arhitec�ilor �i proiectan�ilor, 
studen�ilor de la facult��ile de construc�ii �i arhitectur�, serviciilor specializate din cadrul autorit��ilor 
locale privind arhitectura �i urbanismul localit��ilor �i construc�iilor.  

Ca participant la aceast� conferin�� ve�i avea prilejul de a intra în legatur� cu speciali�ti ai 
firmelor de marc� din acest domeniu, care vor prezenta ultimele nout��i ap�rute pe pia�a �i pe care 
urmeaz� s� le utiliza�i în activitatea curent� în viitor. 

Accesul la conferin�� este gratuit. Având în vedere c� locurile sunt limitate rezervarea 
acestora se va face în ordinea sosirii confirm�rilor de participare. 
  

A G E N D A 

  

9:00-9:20 Welcome coffee 

9:20-9:40 Cuvânt de deschidere – Petrescu Valentin, pre�edinte PPTT 

9:40-10:00 
Next level in glazing: from simple efficiency to multi-comfort! 
SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL  - Leon Buzatu, Technical Support Manager 

10:00-10:20 
Sistem TP7000 - Sistem premium pentru case pasive - Sistem de profile PVC cu 7 camere 

izolatoare, destinat caselor pasive 
TERAPLAST SA - Silviu Toma, Reprezentant Vânz�ri Zona Nord 

10:20-10:40 
GEZE – Well-Being – Cl�diri orientate c�tre utilizator 
GEZE ROMÂNIA SRL - Mihnea Baldea, Pre-Sales / Business Development Manager 

10:40-11:00 
Sisteme de fa�ad� ventilat� ETEM 
ETEM SYSTEMS SRL – Cristian Ilcu, Sales and Technical Department 

11:00-11:20 
Exigen�e privind performan�ele unei ferestre 
SRAC CERT SRL  - Georgeta Neagu, Manager CPF 

11:20-11:50 Pauz� de cafea 

11:50-12:10 
Montajul tâmpl�riei din aluminiu; particularit��i privind montajul tâmpl�riei rezistente la 

foc 
ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA SRL - Emil �erb, Director Vânz�ri 

12:10-12:30 
GEALAN-KUBUS® - pentru ferestre pur �i simplu frumoase 
GEALAN ROMÂNIA SRL - Marius Checheanu, Project Sales Developer 

12:30-12:50 
Nout��i din lumea sticlei: produse, inova�ii, solu�ii 
AGC FLAT GLASS ROMÂNIA SRL - Drago� Matei, Market Development Manager 

12:50-13:10 
Particularit��ile sistemelelor de tâmpl�rie din profile de aluminiu. Legisla�ie �i aplicabilitate 
REYNAERS ALUMINIUM SRL – Daniel Popa, Country Manager 
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13:10-13:30 
CSC - o solu�ie pentru stabilitatea for�ei de munc� 
CASA SOCIAL� A CONSTRUCTORILOR - Claudiu Munteanu, Director Economic 

13:30-14:00 

Cum î�i securizeaz� companiile încasarea pre�ului? O clauz� contractual� standard la nivel 

de sector 
Invitat special Adrian Iordache, Avocat Coordonator la Societatea de Avocatura IORDACHE 
PARTNERS 

14:00-14:30 Concluzii, Închiderea conferin�ei 

14:30-15:30 Masa de prânz 

  
V� rug�m s� analiza�i invita�ia lansat� �i s� confirma�i participarea utilizând formularul de înregistrare: 
https://www.pptt.ro/conferinte-pptt/conferinta-specialistii-ferestrelor-fatadelor-si-sticlei-bucuresti-
22-noiembrie-2018/ 
Detalii suplimentare: e-mail office@pptt.ro , telefon 0723178215. 
  

V� a�tept�m cu drag! 

  

Cu stim�, 
Ing. Lorincz Barnabas 
Director Executiv PPTT 
 

 


