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Direcții Seminar PFEIFER - Structuri în 
cadre din beton armat  
Cluj-Napoca, 14 Noiembrie 2019

PFEIFER  
SEIL -UND HEBETECHNIK GMBH 
(FILIALA SIBIU)

Strada Malului Nr.7 
RO-550197 Sibiu Județul Sibiu 
Tel:  +40.740.898.509 
Email: Lszabo@jordahl-pfeifer.ro 
Internet: www.pfeifer.info

W O

S

N

Puteți să vă înscrieți folosind formularele de 
înregistrare de pe pagina următoare.

 
We bring technology into application …

Grand Hotel Italia
Strada Trifoiului Nr.2 
RO-400478 Cluj-Napoca Județul Cluj

Seminar pentru o proiectare mai corectă și mai 
sigură

Proiectarea detaliată și lipsită de erori sunt elemente de bază în 
realizarea nodurilor la clădirile din cadre de beton armat monolit 
sau prefabricat. Cu toate acestea, zonele de transmitere a efortu-
rilor între elementele structurale sunt deseori neglijate, fără să se 
facă o analiză atentă asupra eficienței și siguranței soluțiilor alese.

PFEIFER Seil-und Hebetechnik GmbH organizează de 10 ani 
cursuri de pregătire și seminarii, iar anul acesta are plăcerea să 
vă invite la cel de-al patrulea seminar organizat în România, ce va 
avea loc în orașul Cluj-Napoca. Veți avea ocazia să aflați noutăți 

și reguli de bună practică în proiectarea 
elementelor din beton armat, dar și 
informații relevante din domeniul tehno-
logiilor de armare și ancorare.

Vom prezenta participanților noua grindă 
hibridă PFEIFER pentru planșee tip slim 
floor, modele de calcul pentru diferite pro-
cedee de armare și sisteme de prindere, 
precum și serviciile de asistență pe care 
le putem pune la dispoziția utilizatorilor.

Seminarul este și o ocazie bună de a face 
schimb de experiență cu alți ingineri și 
de a vă crea noi contacte cu birourile de 
proiectare, firme de consultanță și fabrici 
de prefabricate.

Invitat special: Prof. Dr. Ing. Kiss Zoltán, 
Director Departament Structuri, Univer-
sitatea Tehnică din Cluj Napoca

•  Seminarul va avea loc în orașul Cluj-Napoca, la hotel Grand 
Hotel Italia

Vă garantăm o zi interesantă și interactivă.

Parteneri eveniment:



Data, locul și pret seminar

Vă așteptăm cu interes  
 participarea la seminar.

Înscriere prin email/online:

Lszabo@jordahl-pfeifer.ro 
www.pfeifer.info/seminar-romania

Preț seminar: 75 Lei/persoana
Numărul participanților este limitat la 50 de persoane. În situația în care ați făcut 
rezervarea și nu mai puteți veni, vă rugăm să ne trimiteți o notificare până în data 
de 04.11.2019 pentru a putea informa alte persoane care și-au exprimat dorința 
de participare. Evenimentul este rezervat exclusiv specialiștilor interesați de 
temele ce urmează să fie dezbătute. 

La Seminarul PFEIFER - Structuri în cadre din beton armat, 
Cluj-Napoca, 14 Noiembrie 2019

Da, dorim să ne înscriem la seminar  
cu _ participanți

Vă puteți înscrie la seminar până la data de  
04 Noiembrie 2019

CONTACT
Lszabo@jordahl-pfeifer.ro 
www.pfeifer.info/seminar-romania

Cluj-Napoca, 14 Noiembrie 2019 
Orele: 08:30-17:30
Grand Hotel Italia  
Strada Trifoiului Nr.2 
RO-400478 Cluj-Napoca Județul Cluj

Preț seminar:  
75 Lei/persoana

Agendă

Punem tehnologia în aplicare

  Planșee cu secțiune mixtă 
din fâșii cu goluri, beton armat, tablă 
cutată sau lemn, realizate cu grinda 
hibridă PFEIFER 
Dipl.-Ing. Szabó Levente, Jordahl&Pfeifer Sibiu

  Aparate de reazem fixe și mobile 
pentru încărcări de până la 25 N/mm2. 
Elemente de izolare împotriva zgomotului 
structural 
Dipl.-Ing. Byung-Yong Jang, Calenberg 
Ingenieure GmbH

  Invitat special. Prof. Dr. Ing. Kiss Zoltán, 
Director Departament Structuri, Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca  
 
Elemente ISOPRO pentru eliminarea punților termice 
la plăcile de balcon. Prezentare program de calcul. 
Dipl.-Ing. Björn Wingerter, H-BAU Technik GmbH

  Calculul și dimensionarea armăturilor la străpungere, 
la planșee dală 
Dipl. Ing. Maria Pörschmann, JORDAHL GmbH

  Îmbinări cu șuruburi de înaltă rezistență, la structuri 
prefabricate din beton armat 
Dipl.-Ing. Erwin Scholz, PFEIFER Bautechnik GmbH

  Noutăți produse PFEIFER 
Dipl.-Ing. Erwin Scholz, PFEIFER Bautechnik GmbH

Companie

Forma de adresare

Prenume/Nume

Prenume/Nume

Prenume/Nume

Stradă, nr.

Cod poștal, Oraș

Număr telefon

E-mail

Dată Semnătură
Pe durata seminarului sunt incluse băuturi 
răcoritoare, cafea, gustări și masa de prânz.
Prezentările o să fie susținute în limba 
engleză și în limba română


