
 
 

AR C H I T E K T UR A I B U D O W NI C T W O  
 
 

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

 

26 PAŹDZIERNIK 2016 r. (ŚRODA) 
 
 

Qubus Hotel Prestige, Sala Turkusowa II p. 
Katowice, ul. Uniwersytecka 13 

 
 

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 – 10.20 
20 minut 

Trwałe i oryginalne systemy dekoracyjnych nawierzchni betonowych DECO STONE 
oraz dopasowane do konkretnych rozwiązań posadzki przemysłowe FIBRON FL 

CEMEX 

10.20 – 10.35 
15 minut 

Zastosowanie cynkowania ogniowego w różnych branżach 
POLSKIE 

TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE 

10.35 – 10.55 
20 minut 

Multipor - ocieplenie od wewnątrz. Alternatywa czy ratunek? XELLA POLSKA 

10.55 – 11.10 
15 minut 

OWA - Design i akustyka 2016 OWA POLSKA 

11.10 – 11.25 
15 minut 

Floodal® certyfikowany system zabezpieczający budynki przed zalaniem podczas 
powodzi i podtopień. System dedykowany właścicielom budynków 

BRÖKELMANN 
POLSKA 

11.25 – 11.40 
15 minut 

Zastosowanie siatek cięto - ciągnionych i blach perforowanych w budownictwie  
i architekturze oraz siatki elewacyjne 

MEVACO 

11.40 – 12.00 
20 minut 

Elewacje HPL - sposób na niepowtarzalny charakter obiektu 
FUNDERMAX  

POLSKA 

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa  

 II sesja wykładowa  

12.20 – 12.40 
20 minut 

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

INTERNATIONAL 

12.40 – 12.55 
15 minut 

System osłon przeciwsłonecznych 
HELLA TECHNIKI 

OSŁONOWE 

12.55 – 13.10 
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 

13.10 – 13.30 
20 minut 

Projektowanie architektoniczne oraz tworzenie dokumentacji za pomocą systemu 
ArCADia BIM – pokaz praktycznego zastosowania 

INTERSOFT 

13.30 – 13.50 
20 minut 

CROSSIN - termoizolacja przyszłości PCC THERM 

13.50 – 14.05 
15 minut 

Efektywne energetycznie & zrównoważone rozwiązania uszczelnień ISO CHEMIE 

 

 

Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 
tel. +48 71/ 347-57-25,     fax. +48 71/ 347-57-32 

www.biotop.pl  www.magazynbudowlany.pl  biuro@biotop.pl 



14.05 – 14.20 
15 minut 

Nowoczesne technologie ceramiczne dla architektury i budownictwa. Pustaki 
ceramiczne POROTHERM oraz cegły klinkierowe TERCA 

WIENERBERGER 

14.20 – 14.40 Przerwa kawowa  

 III sesja wykładowa  

14.40 – 15.10 
30 minut 

UGINOX - stal nierdzewna w architekturze APERAM 

15.10 – 15.25 
15 minut 

STO VENTEC - jedyny na rynku kompletny system wielkoformatowej elewacji 
wentylowanej z podkonstrukcją eliminującą mostki termiczne i powierzchnią 
ekstremalnie hydrofobową 

STO 

15.25 – 15.40 
15 minut 

Pełna swoboda i elastyczność rozwiązań funkcjonalnych oraz doskonała jakość nowej 
generacji okien VELUX 

VELUX POLSKA 

15.40 – 16.10 Wykład eksperta  
 

Najnowsze zmiany w ustawie Prawo budowlane. Najistotniejsze problemy w stosowaniu 
ustawy Prawo budowlane w praktyce – wybrane zagadnienia 

 

z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

mgr ALEKSANDRA 
KROCZEK 

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

16.10 Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  

 

STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 
 

DLW Flooring - wykładziny podłogowe dla inwestycji - made in Germany DLW FLOORING 

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

KEE SAFETY 

BRAAS - dachówki w nowoczesnej technologii Cisar MONIER BRAAS 

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 

Systemowe odwadnianie dachów płaskich SITA BAUELEMENTE 

 

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 

 


