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rendezvénysorozat' a keretében
megrendezésre keriilt,,lnternationa! Rosenheim
Window & Facade GonÍerence'' konÍerencia és

kapcsolódó rendezvények

A németországi Rosenheim ad otthont minden évben a nyí.
|ászárő és ftjggönyfaI gyeftik |egrangosabb euripai rendez-
vényének a szakterü|et iránti nagymértékű érdek|ődésse|
tlvezve. Hazánkal a 860 résztvevő között 2 fő képvise|te,
azonban 55 - országunkban is érdeke|t - nyí|ászáris cég
képvise|ője szintén részt Vett a rendezvényen.
A p|enáris Ülésen elóször az|FT Rosenheim intézet vezetője
U|rich Sieberath, tartotta meg a téma fe|vezetó e|óadását
a k|imatikus vá|tozásokró| és e|várásokri| me|yek az ab|ak
és függönyfa| szakterÜ|etet érintik, /,,Windows, facades
and the c|imate change ''' / majd a jövőképet fe|vázo|ó tudo.
mányos e|őadások következtek.

(A ma ismerÍ, és a jövő elví
rá s a i n a k m egfe l e l ő sze rke zet i
kiaIakítás.)

Később három szekciG
ban folytatidtak az elG
adások' Az ajtók és ab|a
kok termékszabványá-
nak bevezetéséve| kae
cso|atos szekció e|őadí+
sa in  e | s őként  a z  I FT

e|járás vá|tozását, a CE- je|ö|és |ehetőségeit ismertették
/ ,,EN t435L-1 in day-to day practice,,/, majd egyes tutajdon-
ságok vizsgá|atának vá|tozását /'Acid test for Designs''/,
az akusztikai és hóátbocsátási tényezők számításának,
becs|ésének Új |ehetőségét /,,U-va|ues and Rw-va|ues
made easy"/.

(A homlokzati ajtó és ablak-
szerkezetek hamarosan CE
jelölést kapnak.)

A szrinetekben a szak-
szövetségek írásos be-
számo|iiba és a támo.
gató szaksajtó kiadvá.
nyaiba lehetett betekin-
tést nyerni.
A második nap fo|yta-

tódtak a szekcióü|ések. A témák |eginkább kutatási ered-
mények beszámo|óibó| á||tak. Érdekesek Vo|tak a hószige-
te|és fokozását vákuum a|ka|mazásáva| /,,Therma| insu|a-
tion - the next generation''/ ismertető, i||etve az automati.
zá|ás szabá|yozásáró| /,, E|ectronics in windows, facades
and doors''/ szi|ó beszámo|ók. Meg |ehetett győződni arri|,
ho6l a minőségi termék e|őá||ítás és a kutatások rendszerbe
fog| a| ása, azok a|ka|mazása szívÜgle a németországi piacnak.

A konferencia e|óadások te|jes anyaga CD-re máso|va ren-
de|kezésre á||. Bárme|y érdek|ődő ko||égának szívesen
nyújtok további tájékoÍatást.
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