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PROGRAM UCZESTNICTWA KONFERENCJI TECHNICZNEJ
Ogólnopolska konferencja dla architektów i projektantów obiektów użyteczności publicznej,
obiektów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych

ArchiVIP 2019
16-18 PAŹDZIERNIKA 2019
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Dzień pierwszy 16.10.2019 / środa - przyjazd
od 15.00

Przyjazd uczestników i zameldowanie w hotelu – czas wolny, korzystanie z Centrum Wellness
& Parku Wodnego

10.30 - 17.30

Dla osób chętnych!
Wycieczki fakultatywne: Kudowa Zdrój – szlak czerwony - Błędne Skały - szlak zielony - Kaplica
Czaszek-Kudowa Zdrój

18.00 - 22.00

Kolacja
Dzień drugi 17.10.2019 / czwartek - sesje wykładowe

07.00 - 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.45

Rejestracja uczestników konferencji. Zapoznanie się z przygotowanymi ekspozycjami, materiałami.
Konsultacje i wsparcie techniczne

Godzina
9.00 – 9.50

Program Konferencji Technicznej
Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – rejestracja uczestników
I sesja wykładowa

10:00-10:15
15 min

Wytrzymałość, izolacja cieplna, ognioodporność i akustyka- porównanie dostępnych
systemów przegród ściennych. Przykłady nietypowych rozwiązań w budownictwie
obiektowym

H+H POLSKA

10:15-10:45
30 min

Trendy w nowoczesnym projektowaniu budynków mieszkalnych i nie tylko:
Transparentość, Energooszczędność, Inteligentny budynek

SCHÜCO
INTERNATIONAL

10:45-11:05
20 min

Szczelność budynku – istotna, by ograniczyć odpływ energii z mieszkań – musi być
jednakowa dla wszystkich elementów. Przedstawienie rozwiązań uszczelnienia spoin
budowlanych za pomocą systemu ISO3 oraz systemu ISO-TOP WINFRAMER

ISO CHEMIE

11:05-11:25
20 min

Systemy SCHÜCO PVC i drzwi Schüco LivIng w budownictwie energooszczędnym.
Komfort i energooszczędność umożliwiające osiągniecie równowagi pomiędzy
efektywnością energetyczną, a kosztami ekonomicznymi

SCHÜCO
INTERNATIONAL

11:25-11:45
20 min

Bezpieczny dach – systemy podestów, pomostów, przełazów oraz zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości. Bezpieczny dostęp – systemy bramek i wydzieleń oraz
ochrony urządzeń

KEE SAFETY
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11:45-12:00
15 min

Zalety i możliwości blach cynkowo-tytanowych w nowoczesnej architekturze. Przykłady
nietypowych rozwiązań. Biblioteka CAD i kalkulator ilościowy niezbędnych materiałów

12.00 - 12.20

Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa

ZM SILESIA

II sesja wykładowa
12:20-12:40
20 min
12:40-12:55
15 min

12:55-13:15
20 min

Biblioteka CAD Tikkuria Facade razem z produktem farb fasadowych Tikkurila
Finngard o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne i oczywiście 20-letnej
gwarancji trwałości powłoki i koloru
Geopolimerowy Kompozyt Betonowy. Beton modyfikowany uszczelniającymi
dodatkami pucolanowymi i włóknami polimerowymi. Podwyższone parametry
mechaniczne i reologiczne betonu oraz jego odporność na karbonatyzację, korozję:
siarczanową, chlorkową, mrozową, alkaliczną i chemiczną
Technologia do zabezpieczania konstrukcji przed penetracją i ingerencją wody.
Aktywne systemy hydroizolacyjne przecwiwwodne i przeciwwilgociowe zaprojektowane
do różnych zastosowań - od izolacji podziemi po dachy zielone. Uszczelnienia przerw
roboczych, szalunków traconych, uszczelnienia dylatacji oraz rys skurczowych

TIKKURILA
ASTRA
TECHNOLOGIA
BETONU

CETCO POLAND

13:15-13:35
20 min

Prawidłowo wykonana izolacja i ochrona ścian fundamentowych gwarancją żywotności
obiektu budowlanego. Jak chronić i zabezpieczyć części podziemne fundamentów i
ścian w układzie pionowym oraz wyeliminować kapilarne podciąganie wody w układzie
poziomym? Nowa generacja geomembran, geowłóknin i mat drenażowych

GRILTEX

13:35-13:50
15 min

Brama Fasadowa – harmonijnie zintegrowany wygląd bramy z elewacją budynku – jak
dobrać produkt w zależności od zastosowanego materiału na elewacji

HÖRMANN
POLSKA

13:50-14:05
15 min

Jak w mądry sposób skutecznie zabezpieczyć budynek na wypadek pożaru?
Co architekt powinien wiedzieć o wentylacji pożarowej?

SMAY

14:05-14:20
15 min

Ekskluzywna stolarka VIP przyjazna dla środowiska. Komfort, energooszczędność,
dźwiękochronność i bezpieczeństwo. Modernistyczny system okien drewnianych
w okładzinie szklanej "Total Glass" dla wymagającego inwestora

PINUS

14.20 – 14.40

Konsultacje techniczne przy stoiskach

14.40 – 15.20

Lunch

15.20 – 15.50

Wykład eksperta

Due diligence - przyczyny niepowodzenia lub wydłużania procesu inwestycyjnego.
Aktualna rola architekta w postępowaniu administracyjnym w oparciu o zmieniające się otoczenie prawne
dr Agnieszka Widawska–Zagrodnik, Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy

15.50

Podsumowanie konferencji - rozmowy kuluarowe

16.00 – 20.00

Czas wolny

20.00 – 21.00

Uroczysta Kolacja

21.30

Wieczór pełen atrakcji poprowadzi Hector Del Rio Toress
Dzień trzeci 18.10.2019 / piątek - wyjazd

07.00 – 10.30

Śniadanie

08.00 – 11.00

Wymeldowanie i wyjazd uczestników
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