„DACH OD KUCHNI” SZKOLENIA i WARSZTATY na tegorocznym TARBUDZIE.
Cykl niezwykle ciekawych warsztatów skierowanych firm wykonawczych, architektów,
inspektorów nadzoru, inwestorów oraz wszystkich tych, którzy chcą dowiedzied się “od
kuchni” jak budowad dobrze by było tanio. „Dach od kuchni” – to propozycja od firm
RATHSCHECK, RHEINZINK i ROTO na stoisku nr 198.
DACH OD KUCHNI.
 Jak wybrad (oraz sprawdzid) wykonawcę? Jak czytad kosztorys i uniknąd pułapek przed
podpisaniem umowy? Czy rynna ukryta do dobry pomysł? Czy panel zatrzaskowy to jest to
samo, co rąbek stojący?
 Na jakiej podstawie odebrad prace dekarskie z wadliwym detalem w projekcie? Czy rynna
ukryta to dobry pomysł? Warstwy dachu – które, kiedy i jak stosowad? Czy panel zatrzaskowy
jest dobrą alternatywą dla rąbka stojącego? Na te i inne pytania odpowiedzą czołowi
producenci od łupka, okien dachowych i blachy tytan-cynk.


Jak wykonać dach bez okapu? Czy rynna ukryta do dobry pomysł? Czy panel zatrzaskowy to
jest to samo, co rąbek stojący? Jak sprawdzić umiejętności wykonawcy? Na te i inne pytania
odpowiedzą czołowi producenci od łupka, okien dachowych i blachy tytan-cynk.

Na te i inne pytania odpowiedzą czołowi producenci od łupka, okien dachowych i blachy tytan-cynk.
Przedstawiamy tematy warsztatów, w których każdy blok będzie zawierał częśd teoretyczną oraz
praktyczną. Start: 10:00

1. Idea budownictwa
energooszczędnego – możliwe
rozwiązania w segmencie
okien
2. Wymiana okna jako
alternatywa dla renowacji
3. Obniżony montaż okna
dachowego w połaci dachowej
4. Obróbka własna czy
oryginalny kołnierz?
5. Połączenie okna z warstwą
wstępnego krycia. Obróbka
folią, czy gotowy zestaw?
6. Wyjątkowe okucia Roto –
prosta i bezinwazyjna
regulacja okien
7. Szybko, pewnie,
bezpiecznie i z efektem
dźwiękowym klik. Idea

Pokrycia dachowe:
1. Krycie podwójne
prostokątne
2. Krycie niemieckie
3. Krycie łuskowe
4. Krycie dzikie
5. Krycie uniwersalne
6. Krycie francuskie
7. Krycie staroniemieckie
8. Krycie oktagonalne
9. Krycie karpiówkowe
oraz dodatkowo
Pokrycia fasadowe:
1. Zmienne krycie
prostokątne
2. Podwójne krycie
prostokątne
3. Krycie dynamiczne
4. Krycie rozciągnięte
5. Krycie prostokątne z
podkładem
6. Krycie poziome
prostokątne

Podstawy rzemiosła
blacharskiego
Warstwy dachu – które, kiedy i
jak stosowad?
Czym różni się dach na rąbek od
panelu zatrzaskowego typu
“Klik”?
Detale i wytyczne wykonawcze
– podstawy odbioru prac
blacharskich
Dobór mocowania w
technologii rąbka stojącego
– stan istniejący
– szkody spowodowane
nieodpowiednim doborem
łapek (haftr)
– badania wytrzymałości
mocowao
– nowy system mocowania
ClipFix

rozwiązao Roto
8. Wyjątkowe rozwiązania dla
wymagających klientów
9. Jak uniknąd błędów
montażowych? Porady Roto.

7. Specjalna rybia łuska
8. Krycie horyzontalne
9. Łupek dachowy na
konstrukcji aluminiowej
10. Krycie horyzontalne
11. Krycie w plastry miodu

Lutowanie miękkie jako
podstawowa czynnośd
blacharska
Obróbki blacharskie na dachu:
komin, okap, attyka, parapet
oraz ogniomur

