
 

 

 

 

Rzeszów, 26 października 2017 

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji z cyklu Dach 

Elewacje i Fasady wyzwaniem architekta, inwestora wykonawcy. Wydarzeniem w Rzeszowie 

podsumujemy tegoroczny cykl spotkań o projektowaniu oraz wykonywaniu dachów i fasad. Zaproszeni 

eksperci przedstawią nowości światowych rozwiązań i trendów, powiedzą o zasadach, standardach, 

normach i możliwościach rozwiązań produktowych.  

W trakcie trwania konferencji poruszymy między innymi zagadnienia:  

 Światło, ciepło, design w rozwiązaniach fasadowych  

 Multisystemowy świat aluminium  

 Ciepła ramka do szyb zespolonych - energooszczędność, jakość i estetyka 

 Caluwin - program do obliczeń korzyści zastosowania ciepłej ramki SWISSPACER 

 Odpowiedzialne projektowanie zielonych dachów ekstensywnych i użytkowych 

 Parametry techniczne pap 

 Termomodernizacja i ocieplenie ścian, dachów i podłóg  

 Płyty warstwowe  w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej i ogniowej  

 Efektywność energetyczna budynków 

 Profile dla fasad i ochrona elewacji 

 ARCHICAD. Nowoczesne technologie, a codzienność projektanta 
 

Ideą spotkań jest konstruktywny dialog, wymiana opinii pomiędzy poszczególnymi grupami 

związanymi z inwestycjami budowlanymi, architekturą i budownictwem. Dodatkowo podczas 

wydarzenia zaprezentowane zostaną nowości z rynku firm: Aluron, Izobud, Recticel, Kingspan 

QuadCore , Nophadrain Polska, Protektorwerk Florenz Maisch, Saint-Gobain - SWISSPACER,   

WSC Witold Szymanik. Uczestnicy otrzymają materiały wspierające będące doskonałym 

uzupełnieniem treści konferencji oraz upominki. 

Konferencja jest doskonałą okazją do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na 

doświadczeniach różnych firm oraz do nawiązania wartościowych kontaktów z innymi specjalistami z 

branży.  

Wydarzenie objęli Patronatami Honorowymi:  

 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Rzeszowie  

 Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej,  

 Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad 
 

Serdecznie zapraszamy architektów, projektantów, wykonawców  i inwestorów. 

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny udział w konferencji: 

http://www.infoinwest.pl/konferencje/def/2017/rzeszow/ 

Serdecznie zapraszamy 26 października (czwartek)  

do hotelu Hilton Garden Inn, ul. Kopisto 1 

Rozpoczynamy o godz. 10.00. 

 

Udział bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa – liczba miejsc ograniczona 

Organizator: www.pracowniaeventow.pl kontakt: konferencje@infoinwest.pl, 22 532 14 00 

http://www.infoinwest.pl/konferencje/def/2017/rzeszow/
http://www.pracowniaeventow.pl/

