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

05 LISTOPADA 2019r. (WTOREK)
Centrum Konferencyjne Hotel Mieszko, sala Piastów
66-100 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 82
Godzina

Program seminarium

9.00 - 9.50

Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych

Prelegent

I sesja wykładowa – materiały i technologie
Aluminiowa (r)ewolucja w budownictwie - systemy okienno-drzwiowe i fasadowe
nowej generacji dla szczególnie wymagających i świadomych inwestorów,
systemy drewniano-aluminiowe, PVC-aluminiowe oraz fasadowe spełniają
nieustannie rosnące wymagania techniczne stawiane przed obiektami
publicznymi oraz mieszkalnymi

10.00 - 12.05

Nowa jakość w izolacyjności akustycznej obiektów budowlanych, zgodnie
z normą wprowadzoną od 9 grudnia 2018r. oraz sposoby eliminowania mostków
cieplnych w budynkach mieszkalnych
Zabytkowe i nowoczesne pokrycia dachowe z blachy tytanowo – aluminiowej
w technologii bezinwazyjnych pokryć na rąbek podwójny. Porównanie metali
stosowanych na dachach i elewacjach. Przykłady nietypowych rozwiązań
Nowa jakość w izolacyjności akustycznej obiektów budowlanych, zgodnie
z normą wprowadzoną od 9 grudnia 2018r. oraz sposoby eliminowania mostków
cieplnych w budynkach mieszkalnych
Optymalne projektowanie konstrukcji. Peikko Designer® projektowanie modułowe
łączników słupowych, zbrojeń na przebicie, oraz płyt kotwiących. Nowoczesny
interfejs o wysokim stopni intuicyjności oparty na interaktywnej grafice 3D.
System stropowe DELTABEAM® do otwartych przestrzeni.
Oczyszczanie cegły i drewna metodą sodowanie, szkiełkowanie, piaskowanie,
matowanie i wybłyszczanie stali nierdzewnej

12.05 – 12.25
12.25 - 12.55

ALURON

SCHOCK

PUNTO PRUSZYŃSKI

VELUX POLSKA

PEIKKO POLSKA

KAMBUD

Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – przerwa kawowa
Wykład eksperta

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę - kryterium, zasady ich wprowadzania, odpowiedzialność
uczestników procesu budowlanego oraz procedura administracyjna w sprawie zmiany
pozwolenia na budowę

mgr inż. Agnieszka
Harasimowicz

Specjalista z zakresu prawa budowlanego. Pracownik administracji publicznej na terenie
województwa lubuskiego
12.55

Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Ultracienka izolacja ścian trójwarstwowych i fasad wentylowanych Eurowall® Xentro o lambdzie
0,019 W/Mk. Nieograniczona przestrzeń dla innowacyjnych projektów

RECTICEL

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