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ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE

ARCHITEKTURA

DLA ARCHITEKTÓW, ARCHITEKTÓW WNĘTRZ, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

29 CZERWCA /ŚRODA / 2011

Scandic Wrocław, sala konferencyjna Concerto,
Wrocław - ul. Piłsudskiego 49/57

GODZINA
9.30

PROGRAM SPOTKANIA
Rozpoczęcie Seminarium
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny do wymagających wnętrz – System M

10.00 -

11.50 -

12.10 -

13.45 -

Odmień swoją toaletę. Estetyczne i trwałe wyposażenie łazienek publicznych w
systemy dozujące TORK, pozwalające zadbać o prawidłową higienę, zaoszczędzić czas
obsługi i obniżyć koszty utrzymania toalet publicznych
Szkło w nowoczesnym wnętrzu, które zapewnia ochronę przed gorącem, zimnem,
hałasem, ogniem, wypadkami i innymi czynnikami
11.50 Ekonomiczny system lekkich przestawnych modułów ścian działowych do podziału
przestrzeni biurowej z miejscem na instalacje elektryczne, teleinformatyczne i wodę.
Modułowy system szaf i mebli biurowych
Wysokiej jakości dywany, wykładziny i płytki wykładzinowe z systemem ochrony przed
bakteriami, roztoczem i nieprzyjemnym zapachem. Idealny produkt do pomieszczeń
hotelowych i segmentu pomieszczeń biurowych. Systemy ochrony przed plamami
Profesjonalne wyposażenie łazienek i toalet publicznych. Trwała i niezawodna, nowa
kompletna linia urządzeń ze stali nierdzewnej MERIDA STELLA (dozowniki, suszarki,
lustra, kosze)
Przerwa kawowa
12.10
CAD Decor - zaprojektuj swoje wnętrze. Kompleksowy program do projektowania
i aranżacji dowolnych wnętrz z pełną wizualizacją. Uniwersalne bazy gotowych modeli
Myślenie o grzejnikach odwracamy do góry nogami - funkcjonalne
i ergonomiczne kształty designerskich grzejników odznaczających się wysoką jakością
Zasady doboru oświetlenia dekoracyjnego we wnętrzach obiektów użyteczności
publicznej
13.45
Prezentacja programu Tikkurila Colours pozwalającego na wykorzystanie palety barw
Tikkurila w wizualizacjach komputerowych
Ekonomiczne rozwiązania w ekskluzywnych bateriach łazienkowych. Panele
natryskowe i armatura specjalnego zastosowania - nowe rozwiązania techniczne 2011
Nowoczesne oświetlenie LED w architekturze wnętrz, iluminacji obiektów
i terenów zewnętrznych
Przerwa kawowa
14.00
Trwałe, energooszczędne, tworzące nieograniczone efekty oświetlenie LED alternatywą
dla źródeł światła starego typu
Dekorowanie z wyobraźnią - wysokiej klasy farby do efektów specjalnych
i tynki dekoracyjne
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GOŚĆ I TEMAT SPECJALNY SPOTKANIA
14.00 - 15.05

Zmiany w ustawie Prawa Budowlanego
na 7 lipca 1994r. w kontekście tekstu jednolitego
ogłoszonego w listopadzie 2010r.

mgr inż. arch. JACEK

BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO,
EKSPERT SEJMOWEJ KOMISJI INFRASTRUKTURY, RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

15.05

MILLER

PODSUMOWANIE SPOTKANIA I ROZMOWY KULUAROWE

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Nowoczesne oświetlenie firmy Spotline
EFAPEL Logus 90 – osprzęt elektroinstalacyjny – wyraźny geometryczny kształt, bogactwo materiałów. JAZZ
– niech muzyka ożyje w Twoich wnętrzach
Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem:

SPOTLINE
EFP

Tel. 71/347-57-29, 71/347-57-30, fax. 71/347-57-32 lub wroclaw@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

