Egyedülálló konferencia a Mapei szervezésében
Első Mapei Sportburkolati Konferencia
A Mapei az elmúlt években rengeteg professzionális megoldást fejlesztett az amatőr és profi
sport számára is. Sokféle sportburkolati és egyéb sporthoz kapcsolódó megoldásunk van,
amelyek nem csak hogy biztonságosak, versenyképesek, tartósak, hanem meghökkentően
látványosak is!
Sőt, mindezek mellett ezek a megoldások egyszerűen és gyorsan kivitelezhetőek, így
csökkenteni lehet a munka elvégzéséhez szükséges időt, ennek megfelelően a felújításra
váró meglévő bitumenes-aszfaltos-beton pályák állásidejét is.
A profi sportolók egyre több nemzetközi színtű sportlétesítményt kapnak, azonban
szükséges, hogy jó körülményeket biztosítsunk az amatőr és diák sportolók, vagy csak
sportolni szerető emberek számára is.
Ma az iskolákban, vagy az ország különböző városaiban, településein elérhetőek ugyan
mozgásra alkalmas betonnal vagy aszfalttal borított pályák, de be kell látnunk, hogy ezek
messze vannak az ideálistól.
Ha azonban Ön változtatni szeretne ezen, akkor ott a helye konferenciánkon!
Ismerje meg az Első Mapei Sportburkolati Konferenciánkon az Ön számára is elérhető és
kivitelezhető sportburkolati és sportpálya megoldásainkat!
És nem csak hogy bemutatjuk, de biztosíthatjuk Önt arról, hogy támogatást adunk a
tervezéstől kezdve a kivitelezésen keresztül az elkészült pálya karbantartásáig.
Konferencia részletei:
Időpont és Helyszín:
2019.05.31. (péntek) 9:30-13:30
Budpesti Műszaki Egyetem Díszterem – 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tervezett program:
Érkezés és regisztráció 9.30-tól 10.00-ig
10.00-11.10 LEHETŐSÉGEK ÉS MEGOLDÁSOK ISKOLÁK ÉS A TÖMEGSPORT SZÁMÁRA
- Kültéri közterületek és iskolák sportpályáinak bevonatai és felújítása.
- Beltéri sportpályák és tornatermek felújítása, építése.

- Meglévő PVC, parketta, gumi és egyéb sportburkolatok felújítása.
- Ideiglenes, többször eltávolítható és újra lefektethető sportpályák kialakítása.
- Gyakorlati követelmények és tennivalók.
Szünet
11.30-12.40 PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK PROFIKNAK ÉS AMATŐRÖKNEK
- Minősített teniszpályák kialakítása
- Bevonatok kerékpár, gokart és egyéb kerekes sportok számára.
- Közterületek színes bevonatai.
- Foci és más pályák előkészítés füvesítésre… féláron
- Lelátók és stadionok burkolatai
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni itt van lehetősége:
https://www.mapei.com/hu/hu/mapei-sportburkolati-konferencia
Sajnos a létszám limitált, ezért jelentkezéseket csak korlátozott számban és a jelentkezés
sorrendjében tudjuk fogadni!
Információ: Posch Gabriella Mapei Kft. | Partnerszolgáltatási osztály, Képzésszervező
T. +36 23 449 601 | M. +36 30 502 4325
e-mail posch.gabriella@mapei.hu

Sportpálya Bükkösd - Felújítás előtt és utána

