Partnerský dopis

Modletice 76
251 70 Modletice
Tel.: 323 616 130
Fax: 323 616 137
E-mail: jansen@ocel.cz
Internet: www.ocel.cz

Číslo: březen 2012

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „SYSTÉM JANSEN – NOVINKY, ZMĚNY, DOPLŇKY“
Vážení obchodní přátelé!
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na další z řady seminářů „JANSEN – novinky, změny a doplňky“, který
by Vám měl opět poskytnout nové informace a vědomosti v oblasti zpracování a certifikace systémů JANSEN.
Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se opět rozhodli pro dva semináře: jeden v Čechách, druhý na
Moravě. Termín, místo a program semináře přikládáme níže.
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 31.3. 2012 formou odpovědního faxu
(popř. e-mailu) na druhé straně tohoto dopisu.

SEMINÁŘ ČECHY:
Termín:
Místo:

Čas:
Program:

18. 4. 2012
hotel Pratol
Černokostelecká 422
Říčany
www.hotelpratol.cz
8:30 – cca 13:30

SEMINÁŘ MORAVA:
Termín:
Místo:

19. 4. 2012
hotel Prachárna
Křelovská 91
Olomouc
www.hotel-pracharna.cz

08,30-8,50
Prezence, přivítání účastníků, občerstvení
08,50
Zahájení, program, představení společnosti
09,00
Novinky 2012 - souhrn
Produktový blok
09,15
Přehled systémů
09,25
Janisol ARTE - nové možnosti štíhlých izolovaných profilů
09,40
Protipožární systémy – souhrn všech klasifikovaných systémů + požární certifikace
10,00
Nový katalog neizolovaných systémů Economy a Standard serie, zátěžové tabulky závěsů
10,15
Strukturální fasádní systém VISS SG
10,30
Janisoft - ukázka, novinka: informace o krátkodobém pronájmu licence !!!
10,45
Přestávka (káva, občerstvení)
Blok legislativy a norem
11,00
Nová tepelně-technická norma ČSN 73 0540-2 !!! - změny proti minulé verzi
11,15
Harmonizované produktové normy – aktuální stav zavádění CE prohlášení o shodě
11,30
Nařízení rady EU č. 305/2011 (plánované změny v prohlášení o shodě na rok 2013)
11,45
www stránky - představení obsahu (možnost stahování protokolů, certifikátů, montážních návodů atd.)
12,00
Diskuse, závěr
12,30
Společný oběd

Každý účastník obdrží nejnovější digitální dokumentaci systému JANSEN. Věříme, že toto naše pozvání
přijmete a těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Jiří Handl
Product Manager systému Jansen
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ODPOVĚDNÍ FAX: 323 616 137
Vaši odpověď, i zápornou, prosíme zaslat na výše uvedené číslo
nebo na e-mailovou adresu: burgr@ocel.cz, nejpozději do
31.3. 2012. Děkujeme Vám!

Pan,
paní:________________________________________________________

Společnost:__________________________________________________

Potvrzuji

/

Nepotvrzuji *) zakroužkujte prosím

Místo semináře:
ČECHY (Říčany) 18. 4. / MORAVA (Olomouc) 19. 4.

*) zakroužkujte prosím

účast na odborném semináři „Systém JANSEN – novinky, změny,
doplňky“ v počtu .................. osob.

Podpis:_______________________
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