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SEMINARIUM ZACHODNIOPOMORSKIE

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

11 CZERWCA 2013 r.

(WTOREK)
Hotel Radisson Sas, sala konferencyjna Concerto
Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin
GODZINA
9.30

PROGRAM SPOTKANIA
Rozpoczęcie Seminarium

10.00 – 10.15 Hydroizolacje polimerowe i mineralne piwnic, stropów na gruncie i zbiorników wody
15 MINUT
pitnej, basenów, oczyszczalni ścieków
10.15 – 10.30 Tarasy i elewacje kompozytowe Praktyczny.eu
15 MINUT

Styropian prawdziwy, (czy) nieprawdziwy…? Dostępne na rynku odmiany styropianu
10.30 – 10.50 a wymagania projektowe, podstawy prawne oferowania płyt styropianowych, jakość
20 MINUT
wyrobów styropianowych
10.50 – 11.05 Murowanie w systemie Porotherm Dryfix, pustaki do ścian akustycznych Porotherm
15 MINUT
25/37,5 AKU
11.05 – 11.20 Wkręty Assy - bezpieczeństwo, pewność, wygoda - nowoczesne rozwiązania
15 MINUT
do połączeń konstrukcji drewnianych
11.20 – 11.35 Efektywne projektowanie obiektów kubaturowych (magazyny, obiekty produkcyjne
15 MINUT
i sportowe) – konstrukcje stalowe w systemie Llentabhallen
11.35 – 11.55

IZOLEX
EUROEKSPERT
ARBET
WIENERBERGER
WÜRTH
LLENTABHALLEN

Przerwa kawowa

11.55 – 12.10 Nowa generacja okien VELUX
15 MINUT

VELUX

Okiennice drewniane jako nowoczesna alternatywa klasycznych osłon okiennych
12.10 – 12.25 z wykorzystaniem obecnych technologii i rozwiązań uwzględniających najnowsze
15 MINUT
trendy w budownictwie
12.25 – 12.40 Izobud - najwyższa jakość w budownictwie, papy serii gold, papy antykorzenne, papy
15 MINUT
antyradonowe
12.40 – 12.55 BAUTECH NANOTECHNOLOGY - nowatorskie rozwiązania posadzkowe, dekoracyjne
15 MINUT
posadzki szlifowane TERRAFLOOR, betony szlifowane i polerowane
12.55 – 13.10 Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją
15 MINUT

13.10 – 13.25 Zastosowanie specjalnych pigmentów energooszczędnych – tzw. cool pigments.
15 MINUT
Specjalne farby do obiektów służby zdrowia
13.25 – 13.35
13.35 – 14.05

PRELEGENT

MARKIZ
IZOBUD
BAUTECH
REKUPERACJA
INVENTER
PPG DECO

Przerwa techniczna
TEMAT NIEZALEŻNY

Zabezpieczenie przeciwogniow e k ons truk cj i s ta low ych
s ys t e ma mi p owło k m a la r sk ich .
W ym ag an ia d o t ycz ąc e z a p ew n i en i a z apa su wo dy
d o c e lów p r z e c iw p oż arow ych w b udynkach wysok ich i wysokośc i owy c h

PIOTR
TUZIMEK

kpt. mgr inż.

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY KM PSP SZCZECIN

14.05

Podsumowanie oraz rozmowy kuluarowe

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Wykładziny kauczukowe NORA® do pomieszczeń użyteczności publicznej
Membrany dachowe do krycia dachów i hydroizolacji zbiorników i basenów. RENOLIT ONDEX – płyty
trapezowe i faliste z twardego PCW
Systemy konstrukcyjne dla schodów, balkonów i tarasów z okładziną z płytek ceramicznych i kamienia
naturalnego

SCHLÜTERSYSTEMS

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
Wentylatory, wywietrzniki grawitacyjne, urządzenia hybrydowe

UNIWERSAL

BONITA
RENOLIT

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

