
 
 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

Seminarium Podkarpackie dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa  
oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

 

27 WRZEŚNIA 2016 (WTOREK) 
 

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

 

Godzina    Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50      Rejestracja uczestników  

     I sesja wykładowa  

10.00 – 12.00 

Prezentacja pierwszej polskiej wersji oprogramowania dla CAD/BIM o nazwie 
VectorWorks (Fa Nemetschek). Pełna suite obejmuje moduły: Wzornictwo, Architektura  
i Wnętrza, Ogród i Krajobraz, Spotlight (oświetlenie sceniczne) oraz moduł renderingu 
oparty na silniku Cinema 4D. Vectorworks jest przeznaczony dla użytkowników zarówno 
tradycyjnego 2D, jak i BIM (wielowymiarowa informacja o budynku wpisana do 
wewnętrznej bazy danych), a zwłaszcza MacroBIM – koncepcja z wizualizacją  
i kalkulacjami, oraz designerów obiektów przestrzennych 

DESIGN EXPRESS 
POLAND 

Crossin Insulation - innowacyjna linia termoizolacji poliuretanowych stosowanych do 
kompleksowego ocieplania budynków. Wysoka wydajność, wyjątkowa lekkość  
i odporność na pleśń i grzyby. Dwa rodzaje zaawansowanych technicznie produktów 
idealnie nadających  się do izolacji dachów, poddaszy, stropów, ścian, fasad, podłóg, 
posadzek i fundamentów 

PCC THERM 

Ocieplenie od wewnątrz-alternatywa czy ratunek? Multipor - materiał o wysokiej 
izolacyjności termicznej, jednorodności, przepuszczalności pary wodnej i odporności 
ogniowej do zastosowań podczas renowacji obiektów zabytkowych o bardzo 
skomplikowanej elewacji oraz do adaptacji budynków przemysłowych na cele 
mieszkaniowe i izolacja konstrukcji stropowych 

XELLA POLSKA 

Technologia podwójnego rąbka zamkniętego. Metale wykorzystywane w tej technologii – 
różnice, wzajemne reakcje, zalety wady. Maksymalne długości paneli, minimalne 
promienie gięcia, sposoby łączeń, minimalne kąty nachylenia. Zmiany w technologii  
w ostatnich latach. Wykład na podstawie wykonanych obiektów 

PUNTO 
PRUSZYŃSKI 

Pozwól się zainspirować - meble miejskie, balustrady, przesłona i elewacja – przykłady 
nietypowego zastosowania blach perforowanych w budownictwie miejskim i komercyjnym  
nadające  obiektom niepowtarzalny charakter 

MEVACO 

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

WORLD ACOUSTIC 
GROUP 

12.00 – 12.20   Przerwa kawowa  

   II sesja wykładowa  

12.20 – 14.15 

Systemy SCHÜCO PVC i drzwi Schüco LivIng w budownictwie energooszczędnym. 
Komfort i energooszczędność umożliwiające osiągniecie równowagi pomiędzy 
efektywnością energetyczną, a kosztami ekonomicznymi 

SCHÜCO 
INTERNATIONAL 

FERMACELL: Stabilność, akustyka, ochrona pożarowa oraz trwałość w środowisku  
mokrym (baseny, szpitale, szkoły, hale sportowe). Płyty gipsowo-włóknowe dźwięko-
ognio- i wilgocioodporne. Elementy jastrychowe włókowo-gipsowe z materiałem 
izolacyjnym lub bez. Elementy podłogi dachowej P+W stosowanej do poprawy 
właściwości izolacyjnych najwyższych kondygnacji budynków oraz płyty cementowe 
Powerpanel H2O do pomieszczeń o dużej wilgotności na konstrukcje ścienne i stropowe 

FELS - WERKE 

Zasady doboru systemów zabezpieczających przy pracach na wysokości. Zasady doboru 
i projektowania systemów asekuracyjnych, zabezpieczających i dostępowych na dachach 

KEE SAFETY 

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

BSW POLSKA 
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Membrany dachowe Firestone RubberGard™ EPDM i UltraPly™ TPO, jako najtrwalsze 
pokrycia dachów płaskich. Standardy instalacji, jakość produktów oraz projektowanie 
odpowiedniego systemu sposobem na ograniczenie kosztów inwestycji i eksploatacji 
budynków. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego, tradycyjnego oraz 
renowacji.  Przykłady instalacji na obiektach powstających i remontowanych 

FIRESTONE 
BUILDING 

PRODUCTS 

Innowacyjne rozwiązania w oświetleniu LED. Najnowsze technologie oświetleniowe  
w służbie bezpieczeństwa kierowców i przechodniów. Przykłady prawidłowego doboru 
oświetlenia ulicznego i miejskiego  oraz systemu sterowania bezprzewodowego w celu 
optymalizacji zużycia energii przy równoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów 
oświetlenia i komfortu widzenia 

ES-SYSTEM 

14.15 – 14.35   Przerwa kawowa  

 

Zalety i możliwości blach cynkowo-tytanowych w nowoczesnej architekturze. Przykłady 
nietypowych rozwiązań. Biblioteka CAD i kalkulator ilościowy niezbędnych materiałów 

ZM SILESIA 

Aranżacja światłem, praktyczne porady w doborze oświetlenia. Systemy oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego w nowej technologii LED 

SPECTRA 
LIGHTING 

14.35 – 15.40 
Przedstawienie wyrobów budowlanych firmy CJ BLOK (konstrukcyjnych, keramzytowych, 
elewacyjnych i ogrodzeniowych) umożliwiających szerokie zastosowanie w budownictwie 
jedno i wielorodzinnym, w obiektach przemysłowych a także użyteczności publicznej 

CJ BLOK 

 

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 

15.40 – 16.10   Wykład eksperta  

Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę – obowiązujące procedury 
administracyjne oraz konsekwencje samowolnego odstępstwa w teorii i w praktyce.  

Konsultacje z zakresu Prawa Budowlanego  
  

Specjalista z zakresu prawa budowlanego, wieloletni Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

mgr inż. MARIA 
TOKARSKA 

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka ufundowana przez firmę ES-SYSTEM 

16.10   Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  
 

 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 
 

Zagrożenia w projektowaniu i wykonawstwie - hydroizolacje polimerów i mineralne piwnic, stropów na 
gruncie i zbiorników wody pitnej, basenów, oczyszczalni ścieków 

IZOLEX 

 

 
UWAGA: 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 rzeszow@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 
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