
Vážení partneři, vážení zájemci o nové stavební materiály a technologie,
naši příznivci 

Společnosti EUROPANEL s.r.o. a FIBOTECH s.r.o. vás zvou na společnou akci věnovanou EUROPANELU a
korkovým fasádám pod názvem:  

EUROPANEL a FIBOTECH WORKSHOP 2018

Termín konání:      28. a 29. 6. 2018 (prosíme o e-mailovou informaci který den přijedete) 
Místo:      Výzkumné a vývojové centrum společnosti EUROPANEL, U Kolory 302, Liberec
Čas konání:      Od 10 do 14 hodin

V našich zeměpisných šířkách známe všichni užití korku především v podobě špuntů vinných lahví.
Na workshopu Vám představíme lepší použití tohoto dokonalého přírodního materiálu.
Uvidíte korkovou fasádu španělské společnosti DECOPROYEC aplikovanou na dvoupodlažním domě z 
EUROPANELU.
Předvedeme nástřik korkové fasády.
Každý si bude moci technologii nástřiku korku vyzkoušet.
Zájemci ze strany stavebních firem a řemeslníků budou v rámci workshopu proškoleni a získají 
certikát opravňující k provádění korkových nástřiků.
Představíme silikonovou hydroizolační stěrku vhodnou jako podklad pod korek na plochy nadměrně 
namáhané srážkami, například střechy.

Kromě korkových nástřiků budou představeny vodovzdorné interiérové panely norské firmy FIBO určené pro 
snadné a rychlé řešení interiérů včetně koupelen.

Samozřejmostí bude prohlídka vzorového domu firmy EUROPANEL a nového dvoupodlažního 
experimentálního domu na zemních vrutech, který je připravován na provedení akustických měření 
obvodových stěn, stropů a příček.

Právě tato dvoupodlažní stavba bude v rámci workshopu opatřena korkovou fasádou a to vše v rámci 
projektu:
 
Nová technologie vícepodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů s 
možností zakládání na zemních vrutech s využitím technologie prefabrikovaných bytových jader,

který za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR od roku 2016 řešíme společně s Vysokým učením 
technickým v Brně - Fakultou stavební.

Občerstvení a dobré počasí máme objednáno

Těšíme se na vaši účast !

Za EUROPANEL s.r.o. za Fibotech s.r.o.
Ing.Luděk Liška Martin Brůna

Prosíme vás o e-mailovou informaci který den přijedete a v kolika lidech, abychom zajistili dostatečnou 
plochu pro nástřik korku a dostatek občerstvení - děkujeme.

liska@europanel.cz


