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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

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

 

06 MARCA 2019r. (ŚRODA) 
 

Hotel Mercure Częstochowa Centrum,  
Sala: ABC /I piętro/ 

Częstochowa, ul. Ks. J. Popiełuszki 2  
 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

I sesja wykładowa 

10.00 - 11.30 

Wytrzymałość, izolacja cieplna, ognioodporność i akustyka- porównanie dostępnych 
systemów przegród ściennych. Przykłady nietypowych rozwiązań w budownictwie 
obiektowym 

H+H POLSKA 

Koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin - Typar SF. Innowacyjne 
geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości 
aplikacji. Nowoczesne produkty firmy Griltex Polska Sp. z o.o. w infrastrukturze 

GRILTEX 

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 

ALURON 

Kontrola doświetlenia, temperatury, wilgotności oraz poziomu CO2 dzięki 
inteligentnemu rozwiązaniu VELUX Active – zarządzanie i sterowanie klimatem 
poddasza 

VELUX POLSKA 

Wykładziny obiektowe – trendy, projektowanie, realizacja. Smart spaces, Community 
zone, Ageless living – każdy trend wymaga szczególnie dobranych elementów 
wyposażenia wnętrz. Kolory i  faktury pokryć podłogowych, projektowanie podłogi  
i prawidłowa realizacja projektu są kluczem do zadowolenia inwestora 

POLFLOR 

Izolacja z poliizocyjanuratu firmy Recticel jako alternatywa dla tradycyjnych 
rozwiązań izolacji cieplnej dachów, ścian i podłóg w nowoczesnym budownictwie 

RECTICEL 
INSULATION 

11.30 - 11.50  Przerwa kawowa – konsultacje techniczne przy stoiskach  

11.50 – 12.20 Wykład eksperta  

Rola projektanta w procesie przywracania do zgodności z obowiązującym Prawem 
Budowlanym wykonanych robót budowlanych 

 
Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Urzędzie Miasta Częstochowa 

 

mgr inż. SŁAWOMIR 
STOLARSKI 

12.20 Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe  
 
 
 

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem: 
+48 664 787 055, +48 600 880 120, czestochowa@emgb.pl 

Prosimy o podanie danych teleadresowych, numeru NIP, ilości i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w seminarium 
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia 

 

 

 

Redakcja: 51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12 
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   

czestochowa@emgb.pl  www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl   


