Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156
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ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM LEGNICKIE - TARGI

ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO
DLA ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

21 KWIETNIA /CZWARTEK/ 2011

QUBUS HOTEL LEGNICA, Sala: F + G
ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica

GODZINA
9.30

PROGRAM SPOTKANIA OD 9.30 DO 14.00
Rozpoczęcie Seminarium

PRELEGENT

Energooszczędne Systemy Oświetleniowe. Oprawy zewnętrzne i wewnętrzne
do iluminacji budynków, oświetlenia stacji paliw, ulic, parkingów i centrów
handlowych
Drewniane konstrukcje nośne wykonywane w formie kratownic, łączonych w
węzłach płytkami kolczastymi wg amerykańskiej technologii Mitek, jako
alternatywa do tradycyjnych konstrukcji stalowych
REVIT ARCHITECTURE 2011. Nowoczesne narzędzie do projektowania
architektonicznego. Modelowanie informacji o budynku oraz wykorzystanie
narzędzi w celu parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji
10.00 - 12.00
technicznej
Systemowe rozwiązania podłogowe w obiektach użyteczności publicznej.
Homogeniczne, kompaktowe wykładziny elastyczne. Podłogi w
pomieszczeniach mokrych. Akustyka i bezpieczeństwo w aspekcie natężenia
ruchu. Systemy wewnętrznych rozwiązań podłogowych dla obiektów
sportowych
Termoizolacyjne łączniki balkonowe. Racjonalne rozwiązanie w zakresie
izolacji termicznej, izolacji akustycznej i zbrojenie dla budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego
12.00 - 12.20

LUG LIGHT
FACTORY
KASPER

TECH DATA

TARKETT
WYKŁADZINY

SCHOCK
BAUTEILE

Przerwa kawowa

Termowizja (kamery) w zastosowaniach budowlanych i energetycznych
Szeroka gama metalowych sufitów podwieszanych oraz okładzin sufitowych
umożliwiających bogatą aranżację wnętrz obiektów użyteczności publicznej i
przemysłowych. Metalowe okładziny elewacyjne
Minimalizacja strat ciepła, zwiększone bezpieczeństwo i estetyka wykończenia
12.20 - 13.20
przy zastosowaniu płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym w
budownictwie obiektowym i przemysłowym
Technika i automatyka drzwiowa oraz systemy okuć budowlanych do szkła.
Optymalny dobór innowacyjnych systemów GEZE dla obiektów użyteczności
publicznej. Przewietrzanie i oddymianie budynków
13.20 - 13.30
13.30 - 14.00

FLIR SYSTEMS
PUNTO
PRUSZYŃSKI
IZOPANEL

GEZE

Przerwa

Gość i temat specjalny spotkania

Interpretacje prawa budowlanego – wybrane zagadnienia

w procedurach uzyskiwania pozwolenia na budowę

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE INFRASTRUKTURY DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU

WIESŁAW
M. SUROPEK

mgr inż. arch.

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany
program do projektowania ArCADia-START
14.00

PODSUMOWANIE SPOTKANIA I ROZMOWY KULUAROWE

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Nowoczesne systemy Kingspan FIREsafe
Rozwiązania systemowe dla ceramicznych i kamiennych wykładzin ścian i posadzek ze
szczególnym uwzględnieniem pryszniców bezbrodzikowych
Naprawa konstrukcji żelbetowych i uszczelnienia budowli

KINGSPAN
SCHLÜTERSYSTEMS
SCHOMBURG

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 legnica@biotop.pl

/prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu/

WSTĘP BEZPŁATNY

Ilość miejsc ograniczona

Dlatego w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia

