
 

 

 

 
I N V I T A T I E 

 
PPTT vă invită să participati la conferinta "Noutati tehnice si legislative privind tamplaria 

termoizolanta”, in data de 7 aprilie 2016, organizata în cadrul expozitiei Ambient Expo -  la ROMEXPO, 
Pavilionul C1, Bucuresti, b-dul Marasti, nr. 65-67. 
 
În perioada 7 – 10 aprilie 2016 vor avea loc, în incinta Complexului Expozitional Romexpo din Capitală, 
târgurile specializate Construct Expo si Ambient, cele mai importante evenimente dedicate pietei autohtone 
de constructii si amenajări.  
 
În calitate de partener al evenimentului AMBIENT EXPO, Patronatul Producătorilor de Tâmplărie 
Termoizolantă (PPTT) vă asteaptă la standul propriu situat la Pavilionul C1, deschis vizitatorilor pe întreaga 
perioadă a târgului. 
Plecând de la necesitatea informării pietei de constructii cu privire la noutătile si tendintele din domeniul 
eficientei energetice a clădirilor, PPTT organizează conferinte tematice. 

 
Programul conferintei 

1030-1045 
Caldura si culoare - Bariere termice si tehnologii cromatice asimilate sistemelor 
VEKA de ultima generatie 
VEKA ROMANIA SRL 

1050-1105 
Siguranta si Securitatea persoanelor si bunurilor in exploatarea cladirii. Reguli pentru 
vitraje si alte elemente din sticla 
SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA SRL 

1110-1125 
Alumil, noua generatie de sisteme 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 

1130-1145 
Noutati din domeniul sticlei pentru pereti cortina si pentru ferestre 
AGC FLAT GLASS ROMANIA SRL 

1150-1205 Coaching de grup si MasterMind cu Catalin Stoica 

1210-1225 Coffe break 

1225-1240 
Modificari importante la Normativul P118 si implicarii majore pentru tamplarie si 
peretii cortina 

1245-1300 
Sisteme performante de usi culisante cu ridicare - SUKI HST 
FEREASTRA S.U.K.I. SRL 

1305-1320 
Masterline 8  - Solutii pentru viitor 
REYNAERS ALUMINIUM SRL 

1325-1340 
Cerinte legale privind punerea pe piata romaneasca a elementelor de tamplarie 
termoizolanta 
SRAC CERT SRL 

 
Participarea este gratuita. Avand in vedere ca locurile sunt  limitate rezervarea acestora se va face in ordinea 
sosirii confirmarilor de participare prin e-mail la office@pptt.ro sau telefon 0213111630 / 0723178215 până 
miercuri, 6.IV.2016, ora 12.00.  
Participantii la conferinta primesc biletul de intrare la ROMEXPO pe baza unui link trimis de la 
PPTT. Pentru informaţii suplimentare vă stăm cu plăcere la dispoziţie. 
 

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta 


