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

08 CZERWCA 2017 r. (czwartek)
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro)
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9
Godzina

Program spotkania

8.00 – 9.00

Przygotowanie stoisk informacyjnych oraz sprawdzanie prezentacji

10.00 – 10.15
15 minut

Estetyczne i efektywne zabezpieczenia przeciwhałasowe budynków kubaturowych

10.15 – 10.35 Gdzie beton nie może tam Belzona pomoże. Kompozyty polimerowe Belzona
20 minut
w ochronie oraz naprawach konstrukcji i obiektów budowlanych
10.35 – 10.55
20 minut

10.55 – 11.15
20 minut

Schüco LivIng - okna i drzwi z PVC. Komfort i bezpieczeństwo w wersji Twin
UGINOX - stal nierdzewna w architekturze

Prelegent

WORLD ACOUSTIC
GROUP
BELSE
SCHÜCO
INTERNATIONAL
APERAM

Zabezpieczenie dojść i przejść na wysokości, systemy zbiorowe oraz indywidualne;
11.15 – 11.35 pomosty, podesty, przełazy, wyjścia ewakuacyjne, barmki samozamykające, systemy
20 minut
asekuracujne, balustrady itp. urządzenia bezpieczeństwa. Ułatwienia dostępu oraz
usprawnienie prac dzięki użyciu systemowych zabezpieczeń

KEE SAFETY

11.35 – 11.50 Okładziny elewacyjne w systemie ETICS - przegląd imitacji struktur: drewna, klinkieru
15 minut
oraz kamienia stosowanych w systemach ociepleń

KOSBUD

11.50 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 12.25 ALURON – KREUJEMY MULTISYSTEMOWY ŚWIAT ALUMINIUM. Światło, ciepło,
15 minut
design w każdym segmencie stolarki otworowej
12.25 – 12.40
15 minut

Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach

Systemy do okiennic przesuwnych, rozwieranych i składanych z komfortowym
sterowaniem automatycznym. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego
12.40 – 12.55
oraz tradycyjnego. Sposoby montażu w obiektach powstających i remontowanych.
15 minut
Poleca VALCOMP - producent systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych oraz
systemów transportu technologicznego
12.55 – 13.10
15 minut

13.10 – 13.25
15 minut

13.25 – 13.45
20 minut

13.45 – 14.00
15 minut

14.00 – 14.20

System Silikaty - nowy standard w izolacyjności obiektów budowlanych
Akustyka stropów - dźwięki materiałowe - przeciwdziałanie, ochrona
Architektura światłem. Zastosowanie najnowszej technologii LED w oświetleniu
Systemy Grupy Atlas

ALURON
POLSKIE
TOWARZYSTWO
CYNKOWNICZE

VALCOMP

GRUPA SILIKATY
BSW POLSKA
SPECTRA LIGHTING
GRUPA ATLAS

Przerwa kawowa
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14.20 – 14.35 Nowoczesne technologie w produkcji farb, a nadzwyczajna trwałość powłok. Korzyści
15 minut
użytkowe w różnych rodzajach pomieszczeń, a wymagania wobec farb dekoracyjnych

AKZO NOBEL
DECORATIVE
PAINTS

Światowe trendy w ślusarce aluminiowej. Systemy marki Yawal dedykowane dla
14.35 – 14.50 budownictwa energooszczędnego, pasywnego, inteligentnego sprawdzające się
15 minut
zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie
mieszkaniowej

YAWAL

14.50 – 15.05
15 minut

System POROFIX - technologia aerożelowa już dziś

15.05 – 15.20 Nowoczesne systemy aluminiowe do wykonywania okien, drzwi, fasad, przegród
15 minut
przeciwpożarowych i rolet. Nowości w ofercie
15.20 – 15.30

Przerwa techniczna

15.30 – 16.00

Wykład eksperta

Nowa lista robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 1 stycznia 2017r.
i zmiany w procedurach zgłoszeń robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autor szeregu
artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Były Architekt Wojewódzki w Sieradzu, były pracownik Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

16.00

AEROGELS POLAND
NANOTECHNOLOGY
ALUPROF

mgr inż. arch.
MARIOLA BERDYSZ

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Aktywne hydroizolacje polimerowe

CETCO

Płyty PIR Recticel z gwarancją jakości KEYMARK jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań
RECTICEL IZOLACJE
termoizolacji dachów, ścian i posadzek
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
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