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

29 LISTOPADA 2017 r. (środa)
Hotel SWING, sala: Swing – parter,
ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków
Godzina

Program seminarium

9.15 – 9.50

Rejestracja uczestników

Prelegent

Płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO Habito specjalnego zastosowania we
wnętrzach budynków użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia.
Zwiększona wytrzymałość i odporność na uderzenia. Mocowanie obciążenia
o wadze do 15 kg przy użyciu standardowego wkrętu do drewna

RIGIPS SAINTGOBAIN
CONSTRUCTION

Zaprojektuj nowoczesne wnętrze. Nowe spojrzenie na ścianę. Inteligentne
okładziny zapewniające trwałość i komfort użytkowania. Profesjonalne sposoby
wykończenia styku ściana - podłoga wraz z akcesoriami

PROFILE VOX

Architektura światłem, praktyczne porady w doborze oświetlenia i aranżacji
wnętrz. Prawidłowy dobór technologii LED-y do konkretnych wymagań SPECTRA LIGHTING
projektowych? Najczęściej popełniane błędy utrudniające użytkowanie obiektów
10.00 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 13.30

100% drewna - 100% komfortu użytkowania i estetyki na podłodze i nie tylko. Jak
prawidłowo dobrać Deskę Barlinecką z uwzględnieniem charakteru wnętrz,
zmiany wilgotności i temperatury podłoża oraz oczekiwań inwestora pod
względem użytkowym?

BARLINEK

Jak zaprojektować toalety w obiektach publicznych i komercyjnych, aby spełniały
wymogi techniczne i wandaloodporne przy nowoczesnym designie - rozwiązania
Dyson Airblade oraz Intra jako kompleksowe wyposażenie ze stali nierdzewnej?

AGED

Prawidłowy dobór oświetlenia do domu, ogrodu i biura. Trendy we wzornictwie
i technologii w nadchodzącym roku. Oświetlenie i elementy dekoracyjne
z wysoką funkcjonalnością i rozwiązania sieciowe do sprawnego zarządzania
światłem. BIG WHITE 2018

SPOTLINE

Przerwa kawowa
"Odsłaniamy przestrzeń" - optymalizacja przestrzeni użytkowej poprzez
zastosowanie drzwi chowanych w ścianę. Drzwi rozwierane z ukrytą ościeżnicą nowatorska aranżacja przejść w pomieszczeniach

ECLISSE

Zastosowanie armatury sanitarnej sterowanej elektroniczne nowej generacji
w toaletach publicznych. Nowe możliwości w projektowaniu. Prawidłowy dobór,
montaż i eksploatacja w celu osiągnięcia ergonomii i ekonomi użytkowania

STERN
ENGINEERING

Innowacyjna kompozytowa deska tarasowa o dużej trwałości koloru, odporności
na temperaturę i wilgoć oraz dekoracyjna listwa przypodłogowa umożliwiająca
m.in. łatwy montaż przewodów elektrycznych czy malowanie - niezbędne
elementy projektowania

SALAG

Nowoczesne rozwiązania organizacji przestrzeni pracy. Systemy przystosowane
do wyposażania wnętrz typu open-space, sal konferencyjnych i audytoryjnych,
recepcji, przestrzeni użyteczności publicznej, a także gabinetów i innych
reprezentacyjnych miejsc w firmach

MIKOMAX

Zaaranżuj wnętrze, wybierz odpowiednie oświetlenie, meble i dekoracje. Czysty
minimalizm, klasyczna prostota, dom jak pałac, retro z klasyką, dom z duszą, przykładowe realizacje i inspiracje

DECOINA
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13.30 – 13.40

Przerwa techniczna

13.40 – 14.10

Wykład eksperta

Zmiana sposobu użytkowania i aranżacji wnętrz — ze szczególnym uwzględnieniem
obiektów zabytkowych — jako efekt remontu, przebudowy i budowy w świetle aktualnie
obowiązujących znowelizowanych ustaw i przepisów. Konsultacje z zakresu Prawa
Budowlanego

mgr inż. arch. ANNA
KĄDZIOŁKA CZUPRYŃSKA

Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta
w Krakowie

Wśród uczestników seminarium zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - INTELLICAD
14.10

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE - MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe - nowa linia urządzeń - Merida Unique

MERIDA

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