
Uitnodiging seminair: 
DUURZAME MUREN
Frisch aus Deutschland
De nieuwste innovaties uit Duitsland.

•  Ecologische, economische duurzaamheid in de bouw.

•  Ecologische bouwblokken met geïntegreerde isolatie.

•  Hoogisolerende, minerale stuc systemen.

Geachte lezer,

Duurzaamheid begint in de architectuur en de bouwwereld door te dringen. Een duidelijke voorsprong op de markt wordt bereikt door 

mee te gaan met de nieuwste technieken. Het ICDuBo introduceert regelmatig innovatieve duurzame bouwmaterialen en bouwmaterialen 

combinaties. Sinds kort staat er in de presentatie ruimte een voorbeeld opstelling van KLB bouwblokken met een hoogisolerende mine-

rale afwerking van Cerabran. Zonder extra isolatiematerialen bereikt deze 

wandopbouw een U-waarde van 0,20 W/m²K.

U bent van harte welkom op het seminair: DUURZAME MUREN in het 

ICDUBO te Rotterdam. Naast een voordracht over duurzaamheid in de 

bouw en een voordracht over isolerende stucsystemen, staan er enkele 

voorbeelden opgesteld. Na afloop bestaat de mogelijkheid om tijdens het 

genot van een hapje en een drankje „mit Altbier, Wein und Bockwurst“ 

na te praten met de vertegenwoordigers van de verschillende bedrijven.

Wij verheugen ons u op uw bezoek.

 
Andreas Krechting Christoph Dworatzyk Andreas Kellert 
KLB-Klimaleichtblock GmbH PROCERAM GmbH & Co. KG Innovatiecentrum ICDuBo

Professor Dr.-Ing.  
Carl-Alexander Graubner
Voorzitter van de afdeling  
„Solid Construction“,  
TU Darmstadt

Ing. Ronald Bosma
Directeur/Eigenaar Design-
beton bv, Aalten

Dipl.-Ing.  
Andreas Sengespeick 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik 
 UMSICHT, Oberhausen

REFERENTENPROGRAMMA

13:00 uur Ontvangst met een hapje en een drankje

14:00 uur   Begroeting door Aart van der Wilt,  
ICDuBo

14:15 uur   Duurzaamheid in de bouw 
Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner,  
TU Darmstadt

15:00 uur P A U Z E

15:15 uur   Mineralic high insulation performance  
Aerogel insulation render 
Dipl.-Ing. Andreas Sengespeick, Fraunhofer-Institut 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT, Oberhausen

15:45 uur  Duurzame materialen 
Ronald Bosma, Design Beton, Aalten

16:15 uur  lopend buffet met heerlijke hapjes en  
drankjes en tijd voor netwerken

Aanpassingen daargelaten

Let op: een deel van het seminair is in het Engels.

Uiteraard is de toegang, kostenloos.

29. November 2017

ICDuBo

RDM Centraal Magazijn (haven 2600), Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam

Ontvangst vanaf 13:00 uur.

Aanmeld 

formulier op 

achterzijde
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Het seminair DUURZAME MUREN wordt u aangeboden door:

cerabran
SYSTEMBAUSTOFFE

Aanmelding
Graag uw gegevens direct in het pdf 
formulier invullen en versturen met de 
verzendknop, rechts onderaan.

Naam, Voornaam Bedrijf/instantie

Telefoon no. E-Mail

Bij deze meld ik mij aan voor het seminair DUURZAME MUREN op 29 November 2017
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	Verstuur: 


