
 
 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM PODKARPACKIE  

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
DLA ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTOWRÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,  

INSPEKTORÓW NADZORU, INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 

17 września 2014 r. (środa) 

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

Godzina Program spotkania Prelegent 

9.30                                                                                                        Rozpoczęcie Seminarium 

10.00 – 11.55 

Projektowanie budynków z wielkowymiarowych płyt z betonu komórkowego i bloków wapienno-
piaskowych 

XELLA POLSKA/ 
YTONG SILKA 

Tłumienie dźwięków uderzeniowych w stropach oraz drgań maszyn lub budynków z zastosowaniem 
produktów Regupol

®
 i Regufoam

®
 

BSW POLSKA 

Suche i ciche ściany z Leca
®
 KERAMZYTU. Paroprzepuszczalność, ognioodporność, izolacyjność cieplna 

i akustyczna w domach z keramzytobetonu 
WEBER LECA 

Projektowanie i fabrykacja konstrukcji stalowych przeznaczonych do cynkowania ogniowego. Kategorie 
korozyjności wg PN-EN ISO14713-1. Obliczeniowy wskaźnik oszczędności przy wyborze metody 
cynkowania ogniowego w porównaniu do innych metod zabezpieczenia antykorozyjnego 

POLSKIE 
TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE 

ALUFIRE Vision Line - nowatorski system przeciwpożarowych ścianek całoszklanych bez słupów 
aluminiowych dający nieograniczone możliwości wizualnego powiększania przestrzeni przy jednoczesnym 
zachowaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

ALUFIRE 

Drzwi zewnętrzne do domów pasywnych i energooszczędnych. Najnowsze rozwiązania z rekordowo 
niskim współczynnikiem k=0,47 W/m2K i inne alternatywne energooszczędne drzwi zewnętrzne 

HÖRMANN 
POLSKA 

Niezawodne rozwiązania w automatyce bram, drzwi i szlabanów. Urządzenia kontroli dostępu oraz 
systemy parkingowe. Zarządzanie wejściem przez telefon w systemie Jcall. Technologia hybrydowa w 
automatyce bram 

FAAC 

11.55 – 12.15 Przerwa kawowa 

12.20 – 14.45 

Prefabrykaty jako przyszłość budownictwa ogólnego oraz infrastrukturalnego – przyspieszenie czasu 
realizacji inwestycji, oszczędność kosztów, duże rozpiętości konstrukcyjne, wysoka odporność ogniowa 
konstrukcji 

ERGON 

Wpływ innowacyjnych systemów ociepleń Farby Kabe Polska na trwałość i skuteczność  prac 
termomodernizacyjnych i renowacyjnych 

FARBY KABE 

DRAMIX® 4D & 5D – nowa generacja włókien stalowych. Zastosowanie w budownictwie przemysłowym i 
mieszkaniowym 

BEKAERT 

Systemy do okiennic przesuwnych, rozwieranych i składanych z komfortowym sterowaniem 
automatycznym. Warianty rozwiązań dla budownictwa nowoczesnego oraz tradycyjnego. Sposoby 
montażu w obiektach powstających i remontowanych. Poleca VALCOMP – producent systemów do drzwi, 
bram i okiennic przesuwnych oraz systemów transportu technologicznego 

VALCOMP 

Trwałe i oryginalne systemy dekoracyjnych nawierzchni betonowych DECO STONE oraz 
energooszczędne domy w systemie szalunków traconych THERMOHOUSE w budownictwie 
mieszkaniowym i infrastrukturze 

CEMEX 

Ściany o podwyższonych parametrach akustycznych stosowane w obiektach komercyjnych i 
wielorodzinnych – skuteczna ochrona przed hałasem w systemie nowoczesne SILIKATY 

GRUPA SILIKATY 

14.05 – 14.15                                                                            Przerwa – rozmowy kuluarowe 

                       Gość specjalny i temat niezależny spotkania 

14.15 – 15.15 

 

Zapewnienie dostępu do obiektu z drogi pożarowej w oparciu o wymagania rozporządzenia MSWiA  
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
– ustalenia projektowe na podstawie najczęstszych nieprawidłowości projektowo-wykonawczych  

spotykanych podczas obowiązkowych odbiorów PSP  
 

Usytuowanie obiektów budowlanych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej  
– zasady określania minimalnych odległości 

Wykład poprowadzi mł. bryg. mgr inż. Piotr Wdowik - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia – START 5 - PL 
15.15                                             Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe 

 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

Farby oparte na nanomateriałach. Multifunkcyjna farba elewacyjna. Bezspoinowe pokrycia dachowe. Niewymywalny 
system zabezpieczający drewno przed ogniem 

CHEMAR 

Energooszczędne bramy dla budownictwa przemysłowego i domów jednorodzinnych. Rozwiązania oszczędzające 
energię i środowisko – wysoka izolacyjność, zmniejszone zużycie surowców 

NOVOFERM 

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe – nowe linie urządzeń natynkowych i wnękowych – vandalproof MERIDA 

Dachy zielone i drenaże płyt parkingowych 
HERMANN 

TECHNOPLAST 

Place zabaw inne niż wszystkie – zaskakujące formy, ciekawe funkcje, niespotykane kształty – doskonałe do tworzenia 
prestiżowych obiektów. Oferta najciekawszych placów zabaw produkowanych przez renomowane firmy – STILUM, 
LUDOPARC, SMB, CONRADI+KAISER 

INTER SYSTEM 

 

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 bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia 
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