
 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

Seminarium Podlaskie dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa  
oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

 

12 WRZEŚNIA 2018 (ŚRODA) 
 

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

 

Godzina    Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

10.00 – 11.35 

Ocena ryzyka podstawą doboru zabezpieczeń przy pracy na wysokości. Urządzenia i 
rozwiązania techniczne dla dachów płaskich 

mgr inż. Łukasz 
Tkaczyk 

Ciepła ramka dystansowa - najlepszy na świecie produkt pod względem przewodnictwa 
cieplnego,  jako opłacalny sposób na polepszenie wydajności energetycznej okien oraz 
spełnienie wymogów budowlanych oraz standardów dotyczących domów pasywnych 

mgr inż. Adam 
Krzemiński 

Renowacja budynku na zewnątrz przy użyciu nowoczesnych farb do malowania 
powierzchni zewnętrznych: elewacji, dachów, tarasów, mebli ogrodowych Użytkowe  
i estetyczne walory powłok posadzkowych rekomendowane dla zastosowań zarówno 
przemysłowych jak i mieszkaniowych 

mgr inż. Ryszard 
Frycowski 

 

Aluminiowa (r)ewolucja w budownictwie - Systemy okienno-drzwiowe i  fasadowe nowej 
generacji dla szczególnie wymagających i świadomych inwestorów, systemy 
drewniano-aluminiowe, PVC-aluminiowe oraz fasadowe spełniają nieustannie rosnące 
wymagania techniczne stawiane przed obiektami publicznymi oraz mieszkalnymi 

mgr inż. Marlena 
Madej 

 
Aspekty projektowe i wykonawcze ścian akustycznych z pustaków POROTHERM 
25/37,5 AKU. Przykłady nietypowych rozwiązań  

mgr inż. Patryk 
Rytel 

11.35 – 11.55 Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa  

11.55 - 13.05 

DECO konstrukcyjny beton architektoniczny do wykonywania eksponowanych 
elementów z surowego betonu lub odwzorowujących faktury szalunku; INSULARIS 
PIANO pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej 
gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji  oraz 
ANHYLEVEL płynny podkład stosowany w domach i obiektach użyteczności publicznej 
jako nowoczesne rozwiązanie dla konstrukcji podłóg i nawierzchni betonowych 

mgr inż. Edyta 
Tokarska 

Zabytkowe i nowoczesne pokrycia dachowe z blachy Tytanowo – Aluminiowej 
Tytanium Pruszyński, w technologii bezinwazyjnych pokryć na rąbek podwójny. 
Porównanie metali stosowanych na dachach i elewacjach 

mgr inż. Krzysztof 
Wilk 

Nowoczesny system ogrzewania podczerwienią. Szerokie możliwości zastosowania 
austriackich urządzeń grzewczych w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i usługowych. Porównanie kosztów instalacji i eksploatacji elektrycznych 
paneli Redwell z innymi systemami grzewczymi. Przykłady realizacji 

mgr inż. Marek 
Franieczek 

13.05 – 13.15 Konsultacje techniczne przy stoiskach   

13.15 – 13.45 Wykład eksperta  

Uzgodnienia i odbiory- trudny obowiązek projektanta i inwestora w związku z nowelizacji ustaw i 
przepisów dotyczących obiektów budowlanych. Prawo Wodne i KPA po nowemu — teoria a 

praktyka 
 

Naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku 

mgr ELŻBIETA 
KARINA 

KURZEWSKA 

13.45   Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe  

 
STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

 

Skuteczne i dyskretne odwodnienia w architekturze miejskiej – MEA nakładki TSH. MEARIN PG EVO – 
niskie, praktyczne i kolorowe odwodnienie płyt garażowych 

mgr inż. Sławomir 
Gut 

 

 
UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem: 

Tel: +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub bialystok@amgb.com.pl 
Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w seminarium 

WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie zaproszenia 

 

 

 

Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Wiwulskiego 12 
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   

bialystok@amgb.com.pl  www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl   


