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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

Seminarium Wielkopolskie dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych, inżynierów 
budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

31 MAJA 2017 (ŚRODA) 
 

IBB Andersia Hotel,  
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań 

sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona/ (I piętro) 
 

 

Godzina Program spotkania Prelegent 

9.00 – 9.50                                 Rejestracja uczestników  

 I sesja wykładowa  

10.00 – 10.15 
15 minut 

Estetyczne i efektywne zabezpieczenia przeciwhałasowe budynków kubaturowych 
WORLD ACOUSTIC 

GROUP 

10.15 – 10.35 
20 minut 

Leca®KERAMZYT  lekkie ceramiczne izolacje w budynkach nowych i remontowanych LECA POLSKA 

10.35 – 10.55 
20 minut  

Schüco LivIng - okna i drzwi z PVC. Komfort i bezpieczeństwo w wersji Twin 
SCHÜCO 

INTERNATIONAL 

10.55 – 11.15 
20 minut 

Chłodzenie biurowca promiennikami wodnymi. Zehnder komfortową i tanią w 
eksploatacji alternatywą do systemów tradycyjnych. Dom systemowy z pełnym 
pakietem klimatycznym 

ZEHNDER POLSKA 

11.15 – 11.35 
20 minut 

Jak projektować wentylację hybrydową? DARCO 

11.35 – 11.50 
15 minut 

Okładziny elewacyjne w systemie ETICS - przegląd imitacji struktur: drewna, klinkieru 
oraz kamienia stosowanych w systemach ociepleń 

KOSBUD 

11.50 – 12.10 Przerwa kawowa  

 II sesja wykładowa  

12.10 – 12.25 
15 minut 

Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach 
POLSKIE 

TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE 

12.25 – 12.40 
15 minut 

Systemy do okiennic przesuwnych, rozwieranych i składanych z komfortowym 
sterowaniem automatycznym. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego 
oraz tradycyjnego. Sposoby montażu w obiektach powstających i remontowanych. 
Poleca VALCOMP - producent systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych oraz 
systemów transportu technologicznego 

VALCOMP 

12.40 – 13.00 
20 minut 

Architektura światłem. Zastosowanie najnowszej technologii LED w oświetleniu SPECTRA LIGHTING 

13.00 – 13.15 
15 minut 

Akustyka stropów - dźwięki materiałowe - przeciwdziałanie, ochrona BSW POLSKA 

13.15 – 13.30 
15 minut 

Nowoczesne technologie w produkcji farb, a nadzwyczajna trwałość powłok. Korzyści 
użytkowe w różnych rodzajach pomieszczeń, a wymagania wobec farb dekoracyjnych 

AKZO NOBEL 
DECORATIVE 

PAINTS 

13.30 – 13.45 
15 minut 

Systemy Grupy Atlas GRUPA ATLAS 

13.45 – 14.05 Przerwa kawowa  
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 III sesja wykładowa  

14.05 – 14.20 
15 minut 

Nowe warunki techniczne budynków w praktyce na przykładzie materiału izolacyjnego 
Kingspan QuadCore. Izolacyjność termiczna i bezpieczeństwo pożarowe 

KINGSPAN 

14.20 – 14.35 
15 minut 

Rozwiązania Velux do nowoczesnego budownictwa energooszczędnego VELUX POLSKA 

14.35 – 14.50 
15 minut 

Hydroizolacja Hydrostop w rozwiązaniach "białej wanny" HYDROSTOP 

14.50 – 15.05 
15 minut 

Światowe trendy w ślusarce aluminiowej. Systemy marki Yawal dedykowane dla 
budownictwa energooszczędnego, pasywnego, inteligentnego sprawdzające się 
zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie 
mieszkaniowej 

YAWAL 

15.05 – 15.35 Wykład eksperta  

 

Zgodność projektu budowlanego z ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi 
 

Praktyk z zakresu Prawa budowlanego 
Pracownik administracji publicznej na terenie województwa wielkopolskiego  

JACEK 
WRÓBLEWSKI 

15.35 Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  
 
 

STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 
 

Kompozyt Drewna EcoTeak, jako wysoce odporna na warunki atmosferyczne, alternatywa dla 
produktów drewnianych. Ekologiczne rozwiązania dla budownictwa w zakresie wykończenia 
nawierzchni balkonów, tarasów, pomostów, elewacji, a także balustrad, ogrodzeń oraz elementów 
architektury ogrodowej i miejskiej w obiektach prywatnych oraz komercyjnych 

ECOTEAK 
KOMPOZYT 

DREWNA 

Styrobeton - innowacyjne zastosowania w budownictwie. Prezentacja szerokiej gamy rozwiązań 
europejskiego lidera branży izolacji - grupy Edilteco 

SLM POLSKA 

 
 

 
UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA INFORMACYJNE 


