Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120
kielce@e-mgb.pl www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Seminarium Świętokrzyskie dla architektów, projektantów, biur projektowych, konstruktorów, inżynierów
budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

20 WRZEŚNIA 2017 (ŚRODA)
Centrum Konferencyjne Targów Kieleckich
Kielce, ul. Zakładowa 1
sale konferencyjne LAMBDA i KAPPA
,

Godzina

Program seminarium

9.00 – 9.50

Rejestracja uczestników
Okna dachowe, które wyprzedzają przyszłość – innowacyjne technologie zapewniające
bezpieczeństwo oraz łatwość użytkowania. Nowatorskie rozwiązania umożliwiające
dobranie odpowiedniego okna dachowego do każdego rodzaju pomieszczenia

Prelegent

FAKRO

Wytrzymałość, akustyka, akumulacja - jakie korzyści wynikają z zastosowania silikatu
w inwestycjach jedno- i wielorodzinnych. Projektowanie budynków z silikatowych GRUPA SILIKATY
elementów murowych wg EC6
10.00 – 11.30 Okładziny elewacyjne w systemie ETICS - przegląd imitacji struktur: drewna, klinkieru
oraz kamienia stosowanych w systemach ociepleń

11.30 – 12.00

Styrobeton - innowacyjne zastosowania w budownictwie. Prezentacja szerokiej gamy
rozwiązań europejskiego lidera branży izolacji - grupy Edilteco

SLM POLSKA

Siatki cięto-ciągnione i blachy perforowane jako: elewacje/fasady, osłony i żaluzje
przeciwsłoneczne, balustrady, ogrodzenia, przegrody akustyczne, aranżacja wnętrz,
sufity podwieszane, perforacja zdjęć, obrazów i indywidualnych projektów

MEVACO

Przerwa kawowa
Swoboda projektowania i wysoka izolacja akustyczna klatek schodowych. Kompletny
system Schöck do ograniczenia przenoszenia dźwięków do mieszkań

SCHOCK
BAUTEILE

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

ZM SILESIA

Światowe trendy w ślusarce aluminiowej. Systemy dedykowane dla budownictwa
12.00 – 13.00 energooszczędnego, pasywnego, inteligentnego sprawdzające się zarówno
w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej
LINIT - dyle szklane - atrakcyjna i unikalna alternatywa dla standardowych systemów
przeszkleń - różny stopień przezierności, różnorodność stosowanych ornamentów,
możliwość uzyskania różnych odcieni kolorów. Energooszczędny system umożliwiający
eksponowanie wizualne wnętrz jak i zapewnienie intymności, bez konieczności
doświetlania pomieszczenia sztucznym oświetleniem
13.00 – 13.30

KOSBUD

YAWAL

STEFANIA

Wykład eksperta

Rewolucyjne zmiany w procedurze administracyjnej od 1 czerwca 2017 oraz ich wpływ na
przebieg postępowań związanych z procesem Inwestycji na gruncie ustawy Prawo Budowlane.
Skutki zmian KPA - obowiązki organów administracji publicznej oraz szereg nowych uprawnień
dla inwestorów bądź jego pełnomocnika

mgr inż. ANNA
ZADARA

Kierownik Referatu Administracji Budowlanej, Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Kielce

13.30

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem:
Tel: +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub kielce@e-mgb.pl
Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie zaproszenia

