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Zaproszenie na Seminarium Koszalińskie

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

1 GRUDNIA 2015 r. (WTOREK)
HOTEL TRAWA, Sala konferencyjna - parter
Stare Bielice 7A ( przy Strefie Ekonomicznej, trasa krajowa nr 6), 76-039 Koszalin
Godzina
9.15 – 9.50

10.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.40

12.40 – 12.50
12.50 – 13.20

Program seminarium
Prelegent
Rejestracja uczestników
Okna dachowe, które wyprzedzają przyszłość – innowacyjne technologie zapewniające
bezpieczeństwo oraz łatwość użytkowania. Nowatorskie rozwiązania umożliwiające dobranie
FAKRO
odpowiedniego okna dachowego do każdego rodzaju pomieszczenia
Najwyższej jakości trawy syntetyczne jako nowoczesne rozwiązania w dziedzinie nawierzchni
sportowych, zapewniające doskonałą amortyzację oraz komfort gry – do zastosowania
DESSO
w budowie boisk sportowych
Rola wapna w zaprawach murarskich i tynkarskich - zagrożenia związane z niewłaściwym STOWARZYSZENIE
PRZEMYSŁU
doborem zapraw. Wapno w procesie budowlanym a paroprzepuszczalność i odporność na
WAPIENNICZEGO
korozję biologiczną budynków. Zalety wyrobów silikatowych i betonów komórkowych
Styropian prawdziwy, (czy) nieprawdziwy? Prawidłowe obliczanie współczynnika przenikalności
cieplnej w celu wykorzystania maksimum skuteczności izolacji wykonanej ze styropianu przy
ARBET
minimalnych kosztach zakupu materiału
Przerwa kawowa
Systemy do okiennic przesuwnych, rozwieranych i składanych z komfortowym sterowaniem
automatycznym. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego oraz tradycyjnego.
VALCOMP
Sposoby montażu w obiektach powstających i remontowanych. Poleca VALCOMP - producent
systemów do drzwi, bram i okiennic przesuwnych oraz systemów transportu technologicznego
Konfigurator budynków EcoBuild - innowacyjne narzędzie dla architektów. Ekonomiczne i
ekologiczne hale stalowe produkowane dla klientów, którzy poszukują kompleksowego
ASTRON
rozwiązania umożliwiającego szybką realizację. Prefabrykowane hale stalowe w systemie
zintegrowane z tradycyjnymi technologiami o rozpiętości bez podpór pośrednich od 10 do 100
Izolacja aerożelowa - technologia jutra już dziś - izolacje termiczne o najniższej wartości
współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ekstremalna wydajność termiczna przy elastycznej
AEROGELS POLAND
i cienkiej formie blankietu, od dwóch do ośmiu razy wyższa efektywność izolacyjna
NANOTECHNOLOGY
w porównaniu do tradycyjnych izolacji, stała i wysoka skuteczność izolacyjna przez cały okres
użytkowania
Skuteczne uszczelnianie struktur betonu poprzez krystalizację wewnętrzną. Kompleksowa
przeciwwodna izolacja budowli, osiedli mieszkaniowych, garaży podziemnych, tuneli,
HYDROSTOP
oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę oraz materiały do napraw żelbetu wpływająca na
trwałość wykonywanych prac
Przerwa techniczna
Wykład eksperta

Nowelizacja Prawa budowlanego – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. Najistotniejsze zmiany w
przepisach dotyczących procesu budowlanego wchodzące w życie z dniem 28 czerwca br.

mgr inż. ANTONI
MOŃKO

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia – START 5 - PL
13.20

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Stal zbrojeniowa EPSTAL o wysokiej ciągliwości – właściwości i zastosowanie. Zabezpieczanie konstrukcji
przeciw katastrofom postępującym
Nowoczesne elementy oświetlenia zewnętrznego m.in. oprawy, słupy, maszty, latarnie stylowe, nowoczesne
oświetlenie, system masztu z opuszczaną głowicą MOG
Kooltherm - maksymalny rezultat izolacji współczynnika lambda już od 0,020 W/(mK). System spełniający
najwyższe wymagania stawiane materiałom izolacyjnym dedykowanym budownictwu energooszczędnemu idealny do nowych budynków i do renowacji. Wymagana wartość U przegrody przy minimalnej grubości płyty.
Odporny na przenikanie pary wodnej. Wysoka klasa odporności ogniowej B dla termoizolacji wewnętrznej
poddaszy i ścian oraz domów szkieletowych
Konstrukcje drewniane i wielkowymiarowe z drewna klejonego
Wyposażenie toalet w akcesoria łazienkowe - nowa linia produktów Vandal-Proof

CPJS
ELMONTER

KINGSPAN
INSULATION

Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem:
Tel. 71/ 347 57 29, 71/347 57 30, fax. 71/ 347 57 32 lub koszalin@biotop.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

KONSBUD
MERIDA

