
снимка: Бруно Кломфар 

Този продукт произхожда от устойчиво стопаниствани гори и контролирани източници.специализиран международен

Дървото се разви като високо технологичен продукт, чийто пределни възможности още далеч 
не са достигнати. На международния специализиран семинар „Иновативно, устойчиво и 
енергийно-ефективно  строителството с дърво“ ще научите от експерти в областта на науката 
и практиката кои нови продукти от дърво се използват днес в строителството, как те 
допринасят  за енергийната ефективност и преди всичко колко екологично, леко, бързо и 
надеждно е този вид строителство.   

Запознайте се отблизо със строителния и конструктивен материал дърво и се възползвайте 
от знанията на нашите експерти. proHolz Austria, Български съюз на производителите на 
сглобяеми къщи-БСПСК и Представителството на търговската камара на Австрия в София Ви 
канят най – сърдечно да присъствате на семинара !

Целева група 
Строителни инженери, архитекти, дървопреработватели и всички занимаващи се с 
планиране, проектиране, калкулации и инвестиции в строителството. 

Със съдействието на
Лесотехнически университет София – ЛТУ
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП – град София 
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост – БКДМП
Камара на архитектите в България – КАБ

Организатори: 
proHolz Austria 
www.proholz.at

Български съюз на
производителите на 
сглобяеми къщи
www.bspsk-bg.org

В сътрудничество с:
Австрийско посолство – 
Търговски отдел
ул. Цар Самуил 35
1000 София
www.advantageaustria.org/bg

Университет по 
Архитектура, Строителство 
и Геодезия – УАСГ
www.uacg.bg

СофияСеминар

специализиран международен
Иновативно, устойчиво и енергийно-ефективно  строителство с дърво 

София – 15. 03. 2012, 10:00 – 15:00 ч. 



Регистрация

Откриване и приветствие: Австрийски външнотърговски център София, Български съюз 
на производителите на сглобяеми къщи, proHolz

Съвременни продукти и решения за дървени конструкции 
Д-р Герхард Шикхофер –Австрия *

Енергийна ефективност и дълготрайност при сглобяемото строителство 
ПАУТ  Архитекти – Австрия *

Нормативна база при проектиране на дървени конструкции в България
Проф. д-р инж. Димитър Даков

Преглед на строителството с дървени сглобяеми конструкции в България инж. Oгнян Станков

Пауза

Пожарозащита и поведение при пожар на дървените конструкции – развитие на 
нормативната база в България инж. Пламен Узунов

Сглобяеми жилищни сгради – ново строителство и саниране 
арх. инж. Йоханес Кауфман Австрия *

Дискусии

Край

Име и титла

Фамилия 

Фирма

Адрес (пощ. код, нас. място)

Тел. и Факс 

E-Mail

За повече информация:

Валентин Чифчиян
Тел.: +359 962 44 26
Факс:  +359 962 44 46

Моля, изпратете ни регистрационната форма най-късно до 10. 03. 2012 в интернет на: 
www.proholz-see.com
Други възможности за регистрация: факс на: +359 2 9624446. 
Поради ограничената бройка за присъстващи  Ви молим за бърз отговор!

Шератон София 
Хотел Балкан 
пл. „Св.  Неделя“ 5 
1000 София                                              

Четвъртък, 15. 03. 2012    
10:00 – 15:00 ч.

Програма
Модератор: 
инж. Огнян Станков

инженер лесоинженерархитект предприемач студент друго
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Изложители :

Balgarski sajuz na proizvoditelite na sglobjaemi kashti – www.bspsk-bg.org

Hasslacher Norica Timber Group – www.hasslacher.at 

Hundegger S.E. Gmbh – www.hundegger.de

JAF Bulgaria Eood – www.jaf-bulgaria.com 

Johann Offner Holzindustrie GmbH – www.offner.at 

Johann Pabst Holzindustrie GmbH – www.pabst-holz.com

Knauf GmbH – www.knauf.at 

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH – www.rettenmeier.com

Rotho Blaas GmbH – www.rothoblaas.com 

Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH – www.schaffer.co.at 

Sherpa Connector – www.sherpa-connector.com 

Stora Enso Wood Products GmbH – www.clt.info 

Wiehag GmbH – www.wiehag.com

Вход свободен, необходима регистрация.
Детайлна информация и маршрут:  www.proholz-see.com


