
 
 

INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA 
 

Seminarium Podkarpackie dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, 
 inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

 

 
 

29 MARCA 2017 (środa) 
 

Hotel Rzeszów, Sala Marszałkowska, poziom 2 
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44 

 

 

Godzina    Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50      Rejestracja uczestników  

10.00 – 12.05 

Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia 
sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory 
freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, 
oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych 

GAZEX 

Izolacja z polietylenu Tubolit DG Plus. Normy ogniowe i akustyczne. Systemy 
prawidłowego montażu. Programy doboru 

ARMACELL POLAND 

Promienniki wodne Zehnder jako odpowiedź na obniżenie kosztów eksploatacji 
obiektów wielkokubaturowych. Kompletny program konwektorów. Dom systemowy  
z pełnym pakietem klimatycznym 

ZEHNDER POLSKA 

Nowy sposób kształtowania przestrzeni. Innowacyjna technologia grzewcza 
zamieniającą ścianę budynku w aktywną przegrodę. Pierwszy na świecie 
energooszczędny grzejnik podtynkowy - rozwój ogrzewania płaszczyznowego 
ściennego niskotemperaturowego 

3THERMO 

Rozwiązania techniczne firmy BROEN w zakresie zaworów odcinających, 
regulacyjnych Clorius, systemu wcinki na gorąco oraz przepustnic  
z uszczelnieniem metal/metal 

BROEN 

System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw 
sztucznych charakteryzujący się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz 
wysoką trwałością eksploatacyjną 

EW-INVEST 

12.05 – 12.25   Przerwa kawowa  

12.25 – 12.55 

Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej jako najistotniejszy czynnik 
doboru urządzeń klimatyzacyjnych 

TOSHIBA HVAC 

Izolacja aerożelowa - technologia jutra już dziś - izolacje termiczne  o najniższej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ekstremalna wydajność termiczna 
przy elastycznej i cienkiej formie blankietu, od dwóch do ośmiu razy wyższa 
efektywność izolacyjna w porównaniu do tradycyjnych izolacji, stała i wysoka 
skuteczność izolacyjna przez cały okres użytkowania 

AEROGELS POLAND 
NANOTECHNOLOGY 

12.55 – 13.25   Wykład eksperta  

 

Nowelizacja Prawa budowlanego obowiązująca od dnia 01 stycznia 2017r. Omówienie 
najistotniejszych zmian przepisów dotyczących branży sanitarnej - wybrane zagadnienia  

i konsultacje 
 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek  Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Rzeszowie. Od 2009 r. pracownik organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji na 

terenie województwa podkarpackiego  

mgr ELŻBIETA 
BARTMAN - 

CUPRYŚ 

13.25   Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  
 

 
 
 

 

 

 

Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156 
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   

rzeszow@e-mgb.pl  www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl   



 
 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 
 

 

Profesjonalne rozdrabniacze, pompy i przepompownie ścieków do obiektów domowych i komercyjnych. 
Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej. Klimakonwektory o grubości tylko 12 cm. Centralne odkurzanie 
dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych 

BORYSOWSKI & 
SPÓŁKA 

Zawory kulowe - jako grupa produktów o wszechstronnym zastosowaniu, wszędzie tam gdzie mamy do 
czynienia ze sterowaniem procesu przesyłu różnego rodzaju mediów 

EFAR 

Nowoczesne rozwiązania lidera w dziedzinie wentylacji. Prezentacja wentylatorów przemysłowych 
(dachowych, osiowych, oddymiających) a także urządzeń grzewczych min. do biur, hal i budynków 
mieszkalnych w wykonaniu przeciwwybuchowym, ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 

KONWEKTOR 

 

 
UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem: 

Tel: +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub rzeszow@e-mgb.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 
 
 


