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SEMINARIUM ŚLĄSKIE

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

23 LUTEGO 2016 r. (WTOREK)
Qubus Hotel Prestige, Sala Turkusowa II p.
Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Godzina
9.30

Program spotkania
Rozpoczęcie Seminarium
Prezentacja pierwszej polskiej wersji oprogramowania dla CAD/BIM o nazwie
VectorWorks (Fa Nemetschek). Pełna suite obejmuje moduły: Wzornictwo,
Architektura i Wnętrza, Ogród i Krajobraz, Spotlight (oświetlenie sceniczne) oraz
10.00 – 10.30 moduł renderingu oparty na silniku Cinema 4D. Vectorworks jest przeznaczony dla
30 minut
użytkowników zarówno tradycyjnego 2D, jak i BIM (wielowymiarowa informacja o
budynku wpisana do wewnętrznej bazy danych), a zwłaszcza MacroBIM – koncepcja
z wizualizacją i kalkulacjami, oraz designerów obiektów przestrzennych
10.30 – 10.50 Multipor - ocieplenie od wewnątrz. Alternatywa czy ratunek?
20 minut

10.50 – 11.05 Iniekcje ciśnieniowe w uszczelnieniach budowli
15 minut
11.05 – 11.20 Koncepcja, Projekt, Realizacja. Dachy dużych rozpiętości w technologii PENEDER
15 minut
11.20 – 11.35 Modernistyczny system okien drewnianych w okładzinie szklanej "Total Glass"
15 minut
11.35 – 11.55 Gdzie beton nie może tam Belzona pomoże. Kompozyty polimerowe Belzona
20 minut
w ochronie oraz naprawach konstrukcji i obiektów budowlanych
Przerwa kawowa
11.55 – 12.15
Odpowiadając
na
zapotrzebowanie
klientów
poszukujących
efektywnych
i jednocześnie niskonakładowych rozwiązań zaprojektowaliśmy system wentylacji,
12.15 – 12.35 który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. System
20 minut
pozwala na stabilną i w pełni kontrolowaną pracę systemu, porównywalną
z wentylacją mechaniczną, jednocześnie zachowując prostotę i niewielkie koszty
eksploatacji wentylacji grawitacyjnej
12.35 – 12.50 Systemy rynnowe do nowoczesnego budownictwa – Galeco BEZOKAPOWY oraz
15 minut
Galeco STAL2
Wprowadzenie nowych standardów jakościowych w produktach z autoklawizowanego
12.50 – 13.05 betonu komórkowego. Wpływ na parametry techniczne ścian, szybkość prowadzenia
15 minut
prac murarskich oraz ograniczanie kosztów inwestycji
13.05 – 13.25 Innowacyjne rozwiązania w oświetleniu LED. Architektura budynków a oświetlenie
20 minut
LED. Systemy sterowania bezprzewodowego w oświetleniu ulicznym
13.25 – 13.40 Balkony, fasady, werandy, drzwi i ścianki działowe - innowacyjne rozwiązania
15 minut
w wewnętrznej i zewnętrznej stolarce aluminiowej firmy METRA
13.40 – 13.55 Deski tarasowe z kompozytu - zalety - montaż
15 minut

13.55 – 14.15
Przerwa kawowa
WYKŁAD EKSPERTA
14.15 – 14.45
Samowola budowlana - pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego
z przepisami. Najważniejsze i najistotniejsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego
wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 28 czerwca 2015r.
Radca prawny, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach
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Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia – START 6 – PL
14.45

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Hydroizolacje dla zastosowań specjalnych - zabezpieczenie budowli przed agresją środowiska

IZOLEX

UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA INFORMACYJNE

