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

12 GRUDNIA 2017 r. (wtorek)
Sofitel Grand Sopot, SALA BALOWA
Ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-718 Sopot
Godzina

Program seminarium

9.15 – 9.50

Rejestracja uczestników
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

Prelegent

GRILTEX

Blacha tytanowo –aluminiowa Tytanium. Najlżejszy i najtrwalszy metal w
pokryciach dachowych. Technologia podwójnego rąbka: stosowane metale,
możliwości łączenia poszczególnych stopów metali szlachetnych, zmiany w
PUNTO PRUSZYŃSKI
technologii w związku z wyzwaniami nowoczesnej architektury. Sposoby
wykonywania przebić, maksymalne długości paneli i sposoby ich łączenia,
promienie gięcia. Pokaz rozwiązań na wybranych obiektach

10.00 – 12.00

Systemy okiennic przesuwnych, rozwieranych i składanych z komfortowym
sterowaniem automatycznym. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego
oraz tradycyjnego. Sposoby montażu w obiektach powstających i remontowanych

VALCOMP

Nowe sposoby wykończenia elewacji w systemie ociepleń ETICS.
Deska
elewacyjna TABULO - elastyczny materiał wykończeniowy w połączeniu z tynkiem
cienkowarstwowym oraz elastyczne płytki KLINKIERO. Zastosowanie i zalety
systemu

KOSBUD

Systemowe rozwiązań do zabudowy poziomych przegród w obiektach
budowlanych. Aranżacje wnętrz z zastosowaniem aluminiowych systemów
listwowych. Sufity rastrowe typu Open Cell, akustyczne sufity ze zintegrowanym PUNTO PRUSZYŃSKI
oświetleniem oraz sufity do stosowania na zewnątrz budynków. Przykłady
zastosowań i program doboru
Innowacyjne dachówki kompozytowe Tileco nie ulegające żadnym uszkodzeniom
mechanicznym, o 50% lżejsze od tradycyjnych dachówek ceramicznych,
pozwalające na zastosowanie lżejszej konstrukcji więźby dachowej oraz
zmniejszenie kosztów budowy domu
Nowoczesne Systemy Stropowe Sprężone: rozpiętość do 10 m, brak żeber
rozdzielczych, ultralekki RECTOLIGHT – szybki montaż, wymiana stropów,
akustyka, REI 30 – REI240
12.00 – 12.20

12.20 – 14.15

TILECO

RECTOR POLSKA

Przerwa kawowa
Nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla konstrukcji podłóg w budynkach, czyli
cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe oraz wylewki samopoziomujące
tworzące właściwe warunki do mocowania i przenoszenia obciążeń działających na
posadzkę, a także ukształtowania spadku podłogi

CEMEX

PRODECK - kompozytowe systemy tarasowe i ogrodzeniowe. Niepowtarzalny
wygląd, trwałość kompozytu. Ponadczasowa estetyka współgrająca tak
z tradycyjnym budownictwem, jak i nowoczesną architekturą

PRODECK

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

FAKRO
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Wysokiej jakości niezawodne systemy ekstensywnych i użytkowych dachów
zielonych umożliwiających szybką i łatwą instalację roślinności na dachach
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

NOPHADRAIN
POLSKA

ISOROC - montaż oraz eksploatacja ekologicznie czystych termoizolacyjnych
materiałów, wyprodukowanych na bazie naturalnych komponentów sprzyjających
powstawaniu korzystnych, ekologicznych warunków wewnątrz pomieszczenia oraz
obniżających niekorzystny wpływ na otaczające nas środowisko

ISOROC

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

STEFANIA

14.15 – 14.25

Przerwa techniczna

14.25 – 14.55

Wykład eksperta

Zasadnicze zmiany w KPA od 01 czerwca 2017 r. i ich wpływ na procedury zawarte w Prawie
budowlanym. Uproszczone procedury procesu inwestycyjnego . Prawo wodne po nowemu kluczowe zmiany w ustawie i zasady wydawania pozwoleń wodno prawnych

mgr inż. KRZYSZTOF

UŻAROWSKI

Były Ekspert Nadzoru Budowlanego - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - INTELLICAD
14.55

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem:
Tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub sopot@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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