
 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

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

 

 

30 SIERPNIA 2016 (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  

10.00 - 12.00                            I sesja wykładowa  

10.00 – 10.30 
30 minut 

FAKRO inspiruje - przestrzeń dla nowych wizji FAKRO 

10.30 – 10.50 
20 minut 

Wapno w budownictwie - naturalne, zdrowe, trwałe 
STOWARZYSZENIE 

PRZEMYSŁU 
WAPIENNICZEGO 

10.50 – 11.10 
20 minut 

Okna i drzwi Schüco LivIng- nowa rzeczywistość w klasycznej formie PVC 
SCHÜCO 

INTERNATIONAL 

11.10 – 11.30 
20 minut 

CROSSIN - termoizolacja przyszłości PCC THERM 

11.30 – 11.45 
15 minut 

Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach 
POLSKIE 

TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE 

11.45 – 12.00 
15 minut 

Zabezpieczenia przeciwhałasowe w budynkach przemysłowych i użyteczności 
publicznej 

WORLD ACOUSTIC 
GROUP 

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa  

12.20 - 14.10 II sesja wykładowa  

12.20 – 12.35 
15 minut 

Zasady doboru systemów zabezpieczających przy pracach na wysokości. Zasady 
doboru i projektowania systemów asekuracyjnych, zabezpieczających i dostępowych 
na dachach 

KEE SAFETY 

12.35 – 13.05 
30 minut 

UGINOX - stal nierdzewna w architekturze APERAM 

13.05 – 13.35 
30 minut 

Membrany dachowe Firestone RubberGard™ EPDM i UltraPly™ TPO, jako 
najtrwalsze pokrycia dachów płaskich. Standardy instalacji, jakość produktów oraz 
projektowanie odpowiedniego systemu sposobem na ograniczenie kosztów inwestycji 
i eksploatacji budynków. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego, 
tradycyjnego oraz renowacji. Przykłady instalacji na obiektach powstających  
i remontowanych 

FIRESTONE 
BUILDING 

PRODUCTS 

13.35 – 13.50 
15 minut 

Elewacje budynków z elastycznego piaskowca KwarcStone KRASSYSTEM 

13.50 – 14.10 
20 minut 

Aranżacja światłem, praktyczne porady w doborze oświetlenia. Systemy oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego w nowej technologii LED 

SPECTRA LIGHTING 

14.10 – 14.30 Przerwa kawowa  

14.30 - 15.15 III sesja wykładowa  

14.30 – 14.45 
15 minut 

Blacha cynkowo-tytanowa w nowoczesnej architekturze ZM SILESIA 

14.45 – 15.00 
15 minut 

Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda użytkowania nowoczesnych drzwi i bram 
automatycznych 

ASSA ABLOY 
ENTRANCE 
SYSTEMS 
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15.00 – 15.15 
15 minut 

Przedstawienie wyrobów budowlanych firmy CJ BLOK (konstrukcyjnych, 
keramzytowych, elewacyjnych i ogrodzeniowych) umożliwiających szerokie 
zastosowanie w budownictwie jedno i wielorodzinnym w obiektach przemysłowych  
a także użyteczności publicznej 

CJ BLOK 

15.15 – 15.45 Wykład eksperta  
 

Rola projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych i przy oddaniu obiektu 
budowlanego do użytkowania w świetle obowiązującej od 28 czerwca 2015r.  

znowelizowanej ustawy Prawo budowlane 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki 

mgr inż. 
MAŁGORZATA 

BORYCZKO 

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia – START 6 – PL 

15.45 Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  

 

STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 
 

DLW Flooring - wykładziny podłogowe do obiektów użyteczności publicznej DLW FLOORING 

Jakość oparta na szczegółach – bramy przemysłowe Novoferm. Bramy segmentowe – listwa 
kontaktowa, rozbudowane sterowanie, stabilny płaszcz. Izolowany termicznie dok załadowczy do 
chłodni – wysoka szczelność i izolacyjność, prosty montaż, uproszczenie procesu budowlanego. 
Brama NovoSpeedThermo – wysoka oszczędność energii, wysoka izolacyjność termiczna, relatywnie 
niska cena, duża prędkość otwierania. Innowacyjne uszczelnienie VanSeal – zupełnie nowy produkt, 
wysoka szczelność przy załadunku busów i małych samochodów dostawczych 

NOVOFERM 

 
 

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW  
 

Fasadowe konstrukcje służące do odzyskiwania energii słonecznej. Kolejny krok w kierunku 
budownictwa pasywnego 

YAWAL 

 

 

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

 


