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ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Seminarium Śląskie dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur projektowych
oraz inwestorów instytucjonalnych

25 WRZEŚNIA 2019r. (ŚRODA)
Park Inn by Radisson Katowice, sala Gold (parter)
ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice
Godzina

Program seminarium

9.00 - 9.50

Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych

Prelegent

I sesja wykładowa – materiały i technologie

10.00 – 11.50

Systemy tras kablowych, kanałów podpodłogowych, konstrukcji do montażu paneli
fotowoltaicznych – optymalizacja i prawidłowy dobór elementów przy projektowaniu
nowoczesnych wnętrz obiektów użyteczności publicznej

EL-PUK

Francesco Gvardi Collezione – ekskluzywna dekoracja ścian wewnętrznych
za pomocą farb o efektach metali szlachetnych, farb rozświetlających wnętrza oraz
produktów dedykowanych do wnętrz w stylu glamour i industrialnych

LAKMA SAT

Ter Hürne - podłogi z certyfikacją ECO i najwyższą troską o jakość,
bezpieczeństwo i komfort użytkownika ter Hürne to odpowiedzialność w procesie
produkcyjnym i podłoga dla osób zmagających się z alergią

TER HÜRNE
/STUDIO
MAYTRYCA S.C.

Systemowe rozwiązania do zabudowy poziomych przegród w obiektach
budowlanych. Aranżacje wnętrz z zastosowaniem aluminiowych systemów
listwowych. Sufity rastrowe typu Open Cell, akustyczne sufity ze zintegrowanym
oświetleniem oraz sufity do stosowania na zewnątrz budynków. Przykłady
zastosowań i program doboru

PUNTO
PRUSZYŃSKI

Nowoczesne kolekcje koordynowanych akcesoriów łazienkowych w przestrzeni
publicznej. Harmonijne połączenie umożliwiające zaaranżowanie wnętrza łazienki
w przemyślany, wyrafinowany i oryginalny sposób

BISK

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe ułatwiające utrzymanie
czystości - nowa linia urządzeń wykonana z materiałów najwyższej jakości

MERIDA

Innowacyjny system grzewczo-chłodzący GP COOL SPEED mocowany w sufitach
podwieszanych wykorzystujący energię promieniującą. Sufit wentylacyjny
B+M
zapewnia system ogrzewania i chłodzenia bez osuszania pomieszczeń BAUSTOFF+METALL
lub tworzenia przeciągu
11.50 – 12.10
12.10 – 12.40

Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – przerwa kawowa
Wykład eksperta

Problematyka przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego
części, a także problematyka aranżacji wnętrz (m.in. obiektów zabytkowych) w świetle
nowelizacji rozporządzeń i ustawy Prawo budowlane. Definicje i procedury obowiązujące
dla robót budowlanych i zmian aranżacyjnych

mgr inż. arch.
Adam Wolny

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury, Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

12.40

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem:
+48 664 787 055, +48 600 880 120, katowice@emgb.pl
Prosimy o podanie danych teleadresowych, numeru NIP, ilości i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w seminarium
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia
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