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

13 GRUDNIA 2017 r. (środa)
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro)
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9
Godzina

Program seminarium

9.15 – 9.50

Rejestracja uczestników

10.00 – 11.55

Skuteczne, trwałe i estetyczne zabezpieczenia przeciwhałasowe w postaci obudów
lub ekranów w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej

WORLD ACOUSTIC
GROUP

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

System montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER przegląd typów i zastosowanie zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną

ISO-CHEMIE

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

Tłumienie stropów od dźwięków uderzeniowych w odniesieniu do normy PN-EN
ISO 717-2:2013-08 oraz zapewnienia komfortu użytkowania

BSW POLSKA

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
Prawidłowy dobór technologii LED-y do konkretnych wymagań projektowych?
Najczęściej popełniane błędy utrudniające użytkowanie obiektów
11.55 – 12.15

12.15 – 13.55

Prelegent

KOSBUD

SPECTRA LIGHTING

Przerwa kawowa
"Beton i drewno w łazience” oraz „Creative Cerrad Design” – firma Cerrad; czyli
nieograniczone
możliwości
aranżacji
przestrzeni
dzięki
zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań wysokiej jakości produktów gresowych i klinkierowych

CERRAD

Rozwiązania CAD i BIM dla branży architektoniczno-budowlanej oraz oferta
szkoleniowa Man and Machine Software dla architektów

MAN AND MACHINE
SOFTWARE

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

SLM POLSKA

Autonomiczne inteligentne oprawy oświetleniowe pozwalające na znaczne
oszczędności zużywanej energii elektrycznej ze względu na optymalizację
natężenia światła i czasu pracy oprawy w zależności od aktualnych warunków
świetlnych w biurach, halach i na parkingach podziemnych

OPTICAL
ELECTRONICS

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

Technologia "białej wanny".Skuteczne uszczelnianie struktur betonu poprzez
krystalizację wewnętrzną. Kompleksowa przeciwwodna izolacja budowli, osiedli
mieszkaniowych, garaży podziemnych, tuneli, oczyszczalni ścieków, zbiorników na
wodę oraz materiały do napraw żelbetu wpływająca na trwałość wykonywanych
prac

HYDROSTOP
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13.55 – 14.05

Przerwa techniczna

14.05 – 14.35

Wykłady ekspertów

Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zapowiedziane zmiany w Prawie
budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wchodzące
w życie od 1 stycznia 2018 roku. Prawo wodne po nowemu - kluczowe zmiany w ustawie
i zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych

inż. JERZY
PUTKIEWICZ

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 1995-2004, Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w latach 2004-2007; obecnie Członek Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - INTELLICAD
14.35

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE - MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

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
Balkony i tarasy. Uszczelnienie łazienek. Profile dylatacyjne i wykończeniowe

BARLINEK
SCHLÜTER SYSTEMS KG

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