Seminar

Keramiske fliser som
arkitektonisk virkemiddel
Tirsdag 17. januar 2012, kl 1600
Handelhøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo
Anvendelsen av keramiske fliser har økt betraktelig i
Norge de senere årene, både som belegg på golv og
vegger i våte og tørre rom og som utvendig kledning.
Nye materialer og løsninger har kommet til. Det har
derfor oppstått et klart behov for økt kunnskap om
materialene, konstruksjonsløsninger og leggeteknikk.
Byggkeramikkforeningen (BKF) og SINTEF Byggforsk
har gått sammen om å lage boka Alt om Flislegging,
som behandler temaet inngående. Boka tar sikte på å
fungere som et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere,
entreprenører, håndverkere og selvbyggere. I seminaret
vil vi presentere noe av innholdet i boka kombinert
med praktisk veiledning og prosjektpresentasjoner.
Seminaret arrangeres i regi av Byggkeramikkforeningen.
Detalj fra Marienlyst skole – HWR Ark.

Program

1600: Enkel servering - registrering
1630: Velkommen
16.40: Flislegging fra A til Å
Presentasjon av boka Alt om Flislegging utgitt på SINTEF Byggforsk forlag
Seniorforsker Arne Nesje, - SINTEF og sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen
17.15: Arkitektens muligheter med keramiske fliser
Prosjekteksempler, bl.a. fra Gulskogen kjøpesenter og div. svømmeanlegg
Nils Tveit, - Arkitektkontoret Nils Tveit AS
1800: Pause
1820: En flisleggers hverdag.
Flislegger Lars Nilsen, - AF-gruppen
Her blir det anledning til å stille spørsmål omkring praktisk flislegging.
1900: Det er materialene det kommer an på.
Nyutviklede lim-, fuge-, støpe- og avrettingsmasser
Teknisk sjef. Bjørn Bonsak, - Hey’di AS
1930 Prosjekter til inspirasjon.
Kavalkade over nylig gjennomførte flisprosjekter
Siv.ing Ole H Krokstrand, - OK-Partner
Etter seminaret er det anledning til en kort omvisning av skolen, som er tegnet av
Niels Torp Arkitekter AS

Boka Alt om Flislegging er tenkt som et
oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører,
håndverkere og selvbyggere.
Den vil også være et nyttig verktøy for byggherrer og
FDV-ansvarlige. Boka vil i tillegg være et godt
hjelpemiddel for elever i den videregående skolen.
Boka er inkludert i kursavgiften.

Påmelding

Send navn, firma og fakturaadresse til: post@ok-partner.no innen 10.januar 2012
Gi beskjed dersom du ønsker omvisning av skolen.
Kursavgift kr 550,- inkl. boka Alt om Flislegging

NSB Drammen stasjon – mmw ark

Utenriksterminalen Risavika – Arkipartner AS

Vågen – Voss – Link Signatur

Nydalen vg skole – Link ark.

