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Miejsce spotkania:
Kraków
ul. M.Konopnickiej 33

Firma Lindab Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić projektantów instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych na nowy cykl bezpłatnych seminariów poświęconych najnowszym
rozwiązaniom dostępnym na rynku wentylacji i klimatyzacji.

 

 

Seminaria szkoleniowe dla projektantów to szkolenia skierowane do praktyków z biur projektowych
odpowiedzialnych za tworzenie właściwego klimatu w nowoczesnych budynkach. Podczas szkolenia
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i rewolucyjnymi
technologiami przyszłości dla branży HVAC z oferty Lindab, ich konstrukcją i zastosowaniem oraz
otrzymają praktyczne porady od ekspertów i inżynierów Lindab. Maksimum wiedzy merytorycznej
i przełomowe technologie przyszłości tylko na szkoleniu dla projektantów. 

 

KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenia bezpłatne! 

 

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?
Wypełnij poniższy formularz dla każdej zgłaszanej osoby. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla
maks. 30 osób. O rezerwacji miejsca na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu
jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i obiad dla uczestników. 

HOTEL HILTON GARDEN INN
ul. Marii Konopnickiej 33
30-302 Kraków
Hotel Hilton Garden Inn

https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hilton-garden-inn-krakow/?WT.srch=1&amp;WT.mc_id=zIMDPDA0EMEA1MB2PSH3PPC_Google_search4cid336403638_aid24589608798_me_kkwd-257256634765Brand_Nano6KRKGIGI7pl&amp;utm_source=Google&amp;utm_medium=ppc&amp;utm_campaign=paidsearch&amp;campaignid=336403638&amp;adgroupid=24589608798&amp;targetid=kwd-25725663476&amp;gclid=EAIaIQobChMInPnj5uKH5wIVDKqWCh3UlAnsEAAYASAAEgL0nfD_BwE&amp;gclsrc=aw.ds


 

 

PLAN SZKOLENIA

Rejestracja 8.30 - 9.00

Prezentacja ogólna firmy 9.00 - 9.15

Centrum Innowacyjności Lindab
Standard Lindab, jakość produktów, certyfikaty, atesty. 9.15 - 9.30

Przerwa na kawę 9.30 - 9.40

Centrale wentylacyjne Lindab oraz SALDA
Najnowocześniejsze rozwiązania, konstrukcja central
rekuperacyjnych, automatyka sterująca, zakres
zastosowania i przewaga nad konkurencją.

9.40 - 11.25

Przerwa na kawę 11.25 - 11.35

Energooszczędne rozwiązania w systemach VAV
Lindab Pascal - system zmiennowydatkowy rozdziału
powietrza z funkcją optymalizacji ciśnienia, Lindab
Ultralink - wykorzystanie technologii ultradźwiękowej
do pomiarów i regulacji pracy systemu HVAC i jego
zastosowanie w praktyce.

11.35 - 12.20

Przerwa na lunch 12.20 - 13.00

Lindab Indoor Climate Solutions & IT Solutions
Szczelne instalacje wentylacyjne, nawiewniki, kratki,
belki chłodzące, filtracja absolutna oraz wentylacja
pożarowa, programy wspomagania projektowego IT
Solutions. 

13.00 - 15.30

Zakończenie szkolenia 15.30

Organizator

Lindab 

E-mail: kontakt@lindab.com

WWW: www.lindab-polska.pl

Tel: +48 22 250 50 50
Fax: +48 22 250 50 60
Adres:
Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki, Wieruchów

http://www.www.www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193
http://www.www.www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193
mailto:kontakt@lindab.com
http://www.lindab-polska.pl



