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SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
DLA ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTORÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I INWESTORÓW
INSTYTUCJONALNYCH

12 CZERWCA 2013 r.

(ŚRODA)
Hotel Mercure, sala konferencyjna Symfonia i Sonata
Poznań, ul. Roosevelta 20
PROGRAM SPOTKANIA
Rozpoczęcie Seminarium

GODZINA
9.30

10.00 – 10.30 Wygodne tworzenie projektu z pełną informacją o budynku w programie Autodesk Revit lt
30 MINUT

PRELEGENT
TECH DATA

®

Leca KERAMZYT jako izolacja – wykorzystanie keramzytu jako materiału izolacyjnego

10.30 – 10.50 w budynkach nowych oraz remontach. Przykłady izolacji termicznych, akustycznych w podłogach
20 MINUT

na gruncie, na stropach, stropodachach, dachach zielonych
10.50 – 11.05 Izobud - najwyższa jakość w budownictwie, papy serii gold, papy antykorzenne, papy
15 MINUT
antyradonowe
Styropian prawdziwy, (czy) nieprawdziwy…? Dostępne na rynku odmiany styropianu
11.05 – 11.25 a wymagania projektowe, podstawy prawne oferowania płyt styropianowych, jakość wyrobów
20 MINUT
styropianowych

11.25 – 11.40 Tarasy i elewacje kompozytowe Praktyczny.eu
15 MINUT

11.40 – 11.55 Nowa generacja okien VELUX
15 MINUT
11.55 – 12.15

WEBER LECA

®

IZOBUD
ARBET
EUROEKSPERT
VELUX

Przerwa kawowa

12.15 – 12.30 Elewacje wentylowane
15 MINUT

CEMBRIT

12.30 – 12.45 AGS – Kompletny system powłok antygraffiti dla budownictwa. Jak właściwie dobrać powłokę

do rodzaju powierzchni ?
12.45 – 13.00 Nowoczesne urządzenia służące likwidacji barier architektonicznych oraz umożliwiające transport
15 MINUT
osób niepełnosprawnych w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej
13.00 – 13.15 Wkręty Assy - bezpieczeństwo, pewność, wygoda - nowoczesne rozwiązania do połączeń
15 MINUT
konstrukcji drewnianych
13.15 – 13.35 SBB - indywidualnie dobrany do potrzeb system prefabrykowanego budownictwa
20 MINUT
mieszkaniowego - profesjonalne wsparcie projektantów
15 MINUT

13.35 – 13.50 ASHFORD FORMULA. Ochrona posadzek betonowych metodą chemicznego zagęszczania
15 MINUT

Przerwa kawowa
ROLFON... sztuka "rolowania" hałasu we wnętrzach. Efektywna i prosta metoda eliminacji hałasu
14.05 – 14.25 wnętrzowego i naprawy zrozumiałości mowy w halach, salach gimnastycznych, szkołach i halach
20 MINUT
przemysłowych z wykorzystaniem hybrydowej rolki dźwiękochłonnej
14.25 – 14.40 BAUTECH NANOTECHNOLOGY - nowatorskie rozwiązania posadzkowe, dekoracyjne posadzki
15 MINUT
szlifowane TERRAFLOOR, betony szlifowane i polerowane

MASTERS
SERVICE
GARAVENTA
LIFT POLSKA
WÜRTH
BUSZREM
PROBETON

13.50 – 14.05

14.40 – 14.55 Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją Inventer
15 MINUT

14.55 – 15.25

HERITON
BAUTECH
REKUPERACJA
INVENTER

TEMAT NIEZALEŻNY

Zasady obliczania kubatury i powierzchni użytkowej obiektów:
konstrukcja budowli, elementy architektury zew nętrznej budynków
tzn. dachy i stropodachy, zadaszenia, odwodnienia, elewacje,
elementy nośne, podjazdy i elementy małej architektury (…)

mgr inż.

ZBIGNIEW
AUGUSTYNIAK

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU

W trakcie spotkania seminaryjnego firma Masters Service na terenie parkingu hotelowego
dokona praktycznego pokazu usuwania graffiti z różnego rodzaju powierzchni
Wś ró d u cz e s t n ik ó w s po t ka n ia z o s t a n ie rozl o s o w a n y pro g r a m, k ie ro w a n y d la b r a nż y bu do wla ne j :
INTE RAKTYWNE TABLICE IN ŻYN IE RS KIE – B UDOWNI CTWO O GÓLN E
15.25

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Pokolorujmy nasz świat - nowoczesne trendy w kolorystyce oraz wykończeniach przy zastosowaniu dekoracyjnoochronnych systemów powłok malarskich dla budownictwa

AKZONOBEL
POWDER
COATINGS

Elektrotechnika przemysłowa - osprzęt siłowy i rozdzielnice budowlane przystosowane do pracy w ciężkich
PCE
warunkach przemysłowych np.: w tunelach, kopalniach, elektrowniach, na kolei, w przemyśle ciężkim
Membrany dachowe do krycia dachów i hydroizolacji zbiorników i basenów. RENOLIT ONDEX – płyty trapezowe
RENOLIT
i faliste z twardego PCW
UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA INFORMACYJNE

