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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Seminarium dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych,
inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

02 WRZEŚNIA 2021 (CZWARTEK), godz. 9.00-15.05
Haston Congress Center, sala Rolls Royce B, parter
Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Godzina

Program seminarium

9.00 - 9.50

Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych

Prelegent

Przepisy i normy – wykład eksperta

10.00-10.30

Uwzględnianie zachowań ludzkich w projektowaniu biernych i czynnych
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Konsekwencje nieuwzględniania czynnika
ludzkiego przy projektowaniu

mł. brygadier Piotr
Tuzimek

Specjalista w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP

10.30-10.45
10.45-12.40

Pytania i odpowiedzi do eksperta
I sesja wykładowa – materiały i technologie

10.45-11.15

Światło, bryła, sztuka

11.15-11.30

Zastosowanie włazów najazdowych WemDeck jako zabezpieczeń dostępu do podziemnych
obiektów infrastruktury

WEMECO

11.30-11.50

Nowoczesne systemy elewacyjne (tynki kwarcowe, panele kwarcowe, tynki silikonowe).
Wytrzymałe i ekologiczne farby do posadzek betonowych. Farba poprawiająca jakość powietrza
i inne farby dekoracyjne

LAKMA SAT

11.50-12.05

Osłony przeciwsłoneczne, jako naturalna klimatyzacja pomieszczeń oraz uniwersalne systemy
ich zabudowy

HELLA TECHNIKI
OSŁONOWE

12.05-12.20

Elewacje wentylowane z udziałem szkła w świetle WT § 225

12.20-12.40

Bezpiecznie w pracy - czyli wszystko o zapewnieniu i projektowaniu zabezpieczeń oraz ciągów
komunikacji na dachach i innych miejscach na wysokości

12.40-13.00
13.00-14.20

FAKRO

STEFANIA
KEE SAFETY

Przerwa kawowa - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych
II sesja wykładowa – materiały i technologie

13.00-13.20

Izolacje Armacell - Ograniczenie hałasu od instalacji i urządzeń w budynkach

13.20-13.35

Idea House - nowoczesna prefabrykacja

13.35-13.50

Izolacja akustyczna nowej generacji, zastosowanie pianki poliolefinowej w izolacji akustycznej

13.50-14.05

Stalowe drzwi dla biznesu NOVOFERM – jedyne na rynku europejskim stalowe drzwi
przeciwpożarowe ze znakiem CE, dużą wytrzymałością oraz elastycznością w zakresie
możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych

14.05-14.20

Współpraca branżystów w oparciu o platformę CDE - na przykładzie Bimplus

ARMACELL POLAND
ZPB KACZMAREK
KOLLEKTIV

NOVOFERM POLSKA

TMSYS

Prawo Budowlane – wykład eksperta
14.20-14.50

Nowa forma projektu w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę- najczęstsze
błędy i wątpliwości

dr Irena Cieśla

Główny specjalista Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego

14.50-15.05
15.05

Pytania i odpowiedzi do eksperta
Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Systemy ociepleń Atlas - gotowe rozwiązanie na: rosnące wymogi izolacyjności termicznej ścian budynków;
naprężenia wynikające z struktury, kolorystyki tynków, okładzin wykończeniowych lub czynników zewnętrznych;
zapobieganie porażeniom mikrobiologicznym. Szczelny taras, basen lub balkon rozwiązanie wg. Atlas 3. Wybrane
zagadnienia dotyczące napraw lub renowacji ścian i posadzek materiałami Atlas
Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe - nowa linia urządzeń o atrakcyjnym designu, zwiększonym
komforcie użytkowania oraz niskich kosztach eksploatacji
*Organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w programie

ATLAS
MERIDA

