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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

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

 

 

29 SIERPNIA 2017 (wtorek) 
 

Hotel SWING 
sala konferencyjna: SWING 

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124 
 

 

Godzina Program spotkania Prelegent 

8.00 – 9.00 Przygotowanie stoisk informacyjnych oraz sprawdzanie prezentacji 
 

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 

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

KEE SAFETY 

10.35 – 10.55 
20 minut 

UGINOX - stal nierdzewna w architekturze APERAM 

10.55 – 11.15 
20 minut 

Blacha Tytanowo – Aluminiowa „Tytanium”. Najlżejszy i najtrwalszy metal stosowany 
w pokryciach dachowych. Opis technologii podwójnego rąbka: stosowane metale, 
możliwości łączenia poszczególnych stopów metali szlachetnych, zmiany  
w technologii w związku z wyzwaniami nowoczesnej architektury. Sposoby 
wykonywania przebić, maksymalne długości paneli i sposoby ich łączenia, promienie 
gięcia. Pokaz rozwiązań na wybranych obiektach 

PUNTO 
PRUSZYŃSKI 

11.15 – 11.30 
15 minut 

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

KOSBUD 

11.30 – 11.50 
20 minut 

PIONOWA RÓWNOWAGA - aranżacje wnętrz z zastosowaniem aluminiowych 
systemów listwowych. Opis produktów wraz z przykładowymi realizacjami. 
Dodatkowo: sufity otwarte - rastrowe, akustyczne, sufity ze zintegrowanym 
oświetleniem; sufity do stosowania na zewnątrz budynków 

PUNTO PRUSZYŃSKI 

11.50 – 12.10 Przerwa kawowa  

 II sesja wykładowa  

12.10 – 12.25 
15 minut 

ALURON – KREUJEMY MULTISYSTEMOWY ŚWIAT ALUMINIUM. Światło, ciepło, 
design w każdym segmencie stolarki otworowej 

ALURON 

12.25 – 12.40 
15 minut 

Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach 
POLSKIE 

TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE 

12.40 – 13.00 
20 minut 

Architektura światłem. Zastosowanie najnowszej technologii LED w oświetleniu SPECTRA LIGHTING 

13.00 – 13.15 
15 minut 

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

KINGSPAN 

13.15 – 13.35 
20 minut 

Kreatywna zabudowa łazienek w systemie Botament. Strefa prysznica. Nowe 
rozwiązania płyt brodzikowych zlicowanych z posadzką. Nowoczesna zabudowa 
stelaża podtynkowego WC 

BOTAMENT 
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13.35 – 13.55 
20 minut 

Geomembrany wytłaczane w zastosowaniach fundamentowych i tarasowych.  Maty 
drenażowe i geowłókniny w systemach dachów zielonych 

GRILTEX 

13.55 – 14.15 Przerwa kawowa  

 III sesja wykładowa  

14.15 – 14.35 
20 minut 

Rekomendowane produkty marki ISOROC w świetle obowiązujących wymagań 
cieplnych 

ISOROC 

14.35 – 14.50 
15 minut 

Szlaban czy słupek automatyczny? - ekonomia czy estetyka? - a może jedno i drugie? FAAC POLSKA 

14.50 – 15.05 
15 minut 

LINIT - dyle szklane - atrakcyjna i unikalna alternatywa dla standardowych systemów 
przeszkleń 

STEFANIA 

15.05 – 15.35 Wykład eksperta  
 

Prawo budowlane po ostatnich zmianach - omówienie wybranych zagadnień dotyczących: 
kwalifikacji zamierzenia inwestycyjnego do odpowiedniej procedury  

(zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę) oraz zmian istotnych i nieistotnych 
 
 

Straszy Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie 

BARBARA  
STAŃKO-

KOWALSKA 

15.35 Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  
 

 
 

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

 


