
Zaproszenie na Seminarium Podlaskie 
 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych 
 

19 MAJA 2015 r. (wtorek) 
 

NOT w Białymstoku, Sala konferencyjna nr 100, I piętro 
Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 

GODZINA PROGRAM SPOTKANIA PRELEGENT 

9.30 Rozpoczęcie Seminarium  

10.00 – 12.05 

Dramix 4D i 5D - mocniejsze, bezpieczniejsze i trwalsze włókna stalowe tworzące nowe 
poziomy zbrojenia betonu. Nowe możliwości zastosowania w budownictwie przemysłowym  
i mieszkaniowym 

BEKAERT 

Tłumienie dźwięków uderzeniowych w stropach oraz drgań maszyn lub budynków  
z zastosowaniem produktów Regupol® i Regufoam® firmy BSW 

BSW POLSKA 

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa dachów zielonych w systemach VEDAG. Masy 
bitumiczne, papa SBS oraz izolacja podposadzkowa i fundamentów. Typowe błędy 
projektowe i wykonawcze na dachach, tarasach, dachach zielonych i fundamentach 

VEDAG 

Innowacyjne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym, m.in.Thermo 
Rondo Plus, Ignis, Flows 

SCHIEDEL 

Rozwiązania firmy Wienerberger w aspekcie nowych przepisów budowlanych dotyczących 
izolacyjności termicznej i akustycznej ścian. Nowa estetyka cegieł klinkierowych TERCA  
w nowoczesnej architekturze 

WIENERBERGER 

Kommerling AluFusion - hybrydowe rozwiązania dla okien, zwiększające maksymalne 
wymiary konstrukcji bez zabierania światła otworu w kolorach 

PROFINE 

Wkręty ASSY - nowoczesne rozwiązania do wykonania połączeń w konstrukcjach 
drewnianych 

WÜRTH POLSKA 

12.05 – 12.25 Przerwa kawowa  

12.25 – 13.50 

Ochrona budynków od dźwięków strukturalnych, uderzeniowych i drgań. Kompleksowe 
rozwiązania oparte na elastomerach "Sylodyn" i "Sylomer" 

GETZNER 

Stalowe drzwi i bramy przeciwpożarowe Peneder wykonywane na wymiar. Jakość  
i bezpieczeństwo bez kompromisów 

SL 

Trwałe i oryginalne systemy dekoracyjnych nawierzchni betonowych DECO STONE oraz 
dopasowane do konkretnych rozwiązań posadzki przemysłowe FIBRON FL 

CEMEX 

Stolarka przeciwpożarowa w najelegantszej z form pozwalająca na wydzielenie powierzchni 
biurowych, konferencyjnych oraz przejście światła do innych pomieszczeń, dróg 
ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy. 

PROMAT TOP 

 

Stabilna wentylacja grawitacyjna?- to jest możliwe. Wszystko o zbilansowanej wentylacji 
hybrydowej DARCO- skuteczna jak wentylacja mechaniczna, prosta i tania jak wentylacja 
naturalna 

DARCO 

13.50 – 14.10 Przerwa kawowa  

14.10 – 15.10 

Ekofiber - ekologia, ekonomia, energooszczędność. Pneumatyczne i natryskowe izolacje 
termiczne i akustyczne budynków 

NORDISKA 
EKOFIBER POLSKA 

"Coper Concept" europejski program dla architektów o zastosowaniu miedzi w architekturze – 
własności miedzi i nietypowe sposoby jej  wykorzystania przez architektów polskich  
i europejskich. Oddziaływanie miedzi na inne materiały budowlane 

POLSKIE CENTRUM 
PROMOCJI MIEDZI 

Kompleksowa hydroizolacja budowli w systemie Hydrostop. Jak unikać typowych błędów  
w tradycyjnych sposobach projektowania i wykonania hydroizolacji 

HYDROSTOP 

15.10 – 15.20 Przerwa techniczna  

15.20 – 15.50 wykład eksperta  

Mała nowelizacja Prawa budowlanego - duży zakres zmian w przepisach dotyczących procesu 
budowlanego oraz konsekwencje tych zmian 

 

Naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 

mgr ELŻBIETA 
KARINA 

KURZEWSKA 

Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia – START 5 - PL 

15.50 Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe  
 

 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

Kooltherm - maksymalny rezultat izolacji współczynnika lambda już od 0,020 W/(mK). System spełniający 
najwyższe wymagania stawiane materiałom izolacyjnym dedykowanym budownictwu energooszczędnemu - 
idealny do nowych budynków i do renowacji. Wymagana wartość U przegrody przy minimalnej grubości płyty. 
Odporny na przenikanie pary wodnej. Wysoka klasa odporności ogniowej B dla termoizolacji wewnętrznej 
poddaszy i ścian oraz domów szkieletowych 

KINGSPAN 
INSULATION 

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 bialystok@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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