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Téma: Připravované semináře 2014 
 
Vážení obchodní partneři! 
  
 Stejně jako v roce 2014 pro Vás připravujeme řadu možností, jak získat nové informace a znalosti 
nejen o systému Jansen, ale i v celé oblasti výplní otvorů. Pro rok 2014 připravujeme jednak vlastní 
zákaznické semináře, jsme spoluorganizátory speciálních požárních seminářů a výrazně se letos zúčastníme i 
mezinárodní konference České komory lehkých obvodových plášťů (ČK LOP). Abyste si mohli naplánovat 
návštěvu semináře dle Vašich potřeb, přinášíme stručný přehled akcí na 1. pololetí roku 2014. 
 
1. Zákaznické semináře JANSEN - informace o novinkách v systému JANSEN, nové legislativě, nově 
klasifikovaných protipožárních konstrukcí a mnoho dalšího). 
 Termín pro Čechy (Hotel Pratol, Říčany)    15.4.2014 
 Termín pro Moravu (Hotel Prachárna, Olomouc)    16.4.2014 
Pozvánku s podrobným programem dostanete asi měsíc před seminářem. 
 
2. Cyklus seminářů na téma "Protipožární konstrukce a jejich provozní podmínky" připravujeme 
dohromady s firmami Stöbich a Somati. 
 Hradec Králové        10.4.2014 
 Praha         17.4.2014 
 Brno         29.4.2014 
 Ostrava           6.5.2014 
Podrobnosti (přesný čas, místo) naleznete včas na našich www stránkce, v sekci novinky, popř. se můžete 
dotázat telefonicky nebo e-mailem. Seminář organizuje firma AZ-promo, na jejích www stránce bude 
informace také k dispozici. 
 
3. Mezinárodní konference ČK LOP 
 Praha, Hotel Clarion       19.3.2014 
Na této prestižní konferenci bude mít letos přednášku pan Urs Hauri (JANSEN AG). Téma přednášky bude 
"Možnosti oceli v dnešní architektuře". Jedná se o jedinečnou možnost shlédnout přednášku specialisty přímo 
z firmy Jansen. 
 
 Jsme samozřejmě připraveni i k individuálním setkáním dle aktuální potřeby ve Vaší společnosti. Pro 
jakékoliv další konzultace je Vám k dispozici náš technicko-poradenský tým. Věříme, že si z našeho 
informačního servisu vyberete dle vlastní potřeby. 
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