SEMINAR OM DESIGN MED
ALUMINIUM & FACADELØSNINGER
Aluminium Danmark, Industrisamarbejdet, Danske
Arkitektvirksomheder og DMN inviterer i samarbejde
med Alumeco til seminar om muligheder, praktiske
løsninger og udfordringer hvis man vil undgå korrosion,
og skabe æstetiske og holdbare facadeløsninger
Arkitekter, bygningskonstruktører og bygherrer lader
sig sjældent begrænse. Med den rette viden om
materialer, processer, formgivnings- og overfladebehandling, kan der skabes nogle fantastiske
facadeløsninger med aluminium hvor korrosionsproblemer elimineres.
Onsdag den 6. marts har vi samlet en række
leverandører, designere/konstruktører og
konsulenter, der informerer og, via spændende cases,
viser hvordan man konstruerer rigtigt med aluminium
– og skaber byggeprojekter med lang levetid.
Brug en eftermiddag sammen med dygtige udviklere
og designere, der har formået at få aluminium og
design til at gå op i en højere enhed.
Kontakt og yderligere information:
René Christensen, Alumeco – rhc@alumeco.dk
Jim Hansen, Aluminium Danmark DI - jimh@di.dk
Deadline for tilmelding 22.februar 2019 (bemærk
begrænset deltager antal).

PROGRAM 6.MARTS 2019
KL. 09.30–15.30 ODENSE
09.30 Registrering, kaffe og netværk
10.00 Velkommen v/ Jakob Jespersen Alumeco/fmd
Aluminium Danmark/Jim Hansen Aluminium Danmark
10.10 Bag om korrosion med illustrative cases og
opdatering mht. GSB standardens korrosionsklasser. v/ Hans
Jørgen Eriksen, dancolor
10.55 Når kreativitet og samarbejdet mellem arkitekt og
facadebygger blomstrer. Hør hvordan forbedringsforslag
blev modtaget af arkitekten og foldede sig ud omkring SDU
Kolding. v/Alex Frisk Herping, Eiler Thomsen Alufacader
11.30 Hvordan vi i Sikkerhedsstyrelsen håndterer sager
inden for byggevarer og indsatsområder 2019 v./ Dorthe
Lauridsen, Sikkerhedsstyrelsen
12.00 Frokost og rundvisning
13.00 Befæstelse af materialer til bygge/facade-branchen,
v/ Michael W. Jensen, Red Horse
13.30 Udfordring og løsninger i facadebyggeriet, Henrik
Hansen, Norisol
14.00 Sådan udvikler vi konstruktions- og facadeløsninger
der modstår korrosion, Kim Anker Nielsen, Schüco
14.30 Kaffe, kage og netværk
15.00 Sæt fokus på de væsentlige elementer i EN 1090. Er
du opdateret og har du styr på dit system? V./ Allan Vester,
Advisio
Tilmelding: Du kan tilmelde dig via mail med Navn & Virksomhed
til mail@alumeco.dk
Pris: Arrangementet er GRATIS. No show fee 500,- kr.
Sted: Alumeco A/S, Næsbyvej 26 - 5000 Odense C
(Bemærk, vi har kun plads til 50 deltagere, tilmelding efter først
til mølle princippet)

