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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

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

 

28 SIERPNIA 2019r. (ŚRODA) 
 

Park Inn by Radisson Katowice, sala Gold (parter) 
ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

I sesja wykładowa – materiały i technologie 

10.00 – 11.35 

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

H+H POLSKA  

Nowoczesne systemy fasadowe w budownictwie przemysłowym i użyteczności 
publicznej. Prezentacja produktów firmy Arcelor Construction Polska. 

ARCELORMITTAL 
CONSTRUCTION 

POLSKA 

Projektowanie i fabrykacja konstrukcji stalowych przeznaczonych do cynkowania 
ogniowego. Kategorie korozyjności wg PN-EN ISO14713-1. Obliczeniowy wskaźnik 
oszczędności przy wyborze metody cynkowania ogniowego w porównaniu do 
innych metod zabezpieczenia antykorozyjnego. 

POLSKIE 
TOWARZYSTWO 
CYNKOWNICZE  

Akustyka Wnętrz – Nowy Obowiązek. Dostosowane do oczekiwań systemy 
sufitowe spełniające wymagania normy PN-B-02151-4 Akustyka 
budowlana/Ochrona przed hałasem w budynkach/Część 4: Wymagania dotyczące 
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. 

OWA POLSKA  

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  

Astra GKB – Geopolimerowy Kompozyt Betonowy. Beton modyfikowany 
uszczelniającymi dodatkami pucolanowymi i włóknami polimerowymi. 
Podwyższone parametry mechaniczne i reologiczne betonu oraz jego odporność 
na karbonatyzację, korozję: siarczanową, chlorkową, mrozową, alkaliczną                            
i chemiczną. 

ASTRA 
TECHNOLOGIA 

BETONU 

11.35 - 11.55 Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – przerwa kawowa 

II sesja wykładowa – materiały i technologie 

11.50 – 12.55 

Profesjonalne systemy zadaszeń i zabudowy tarasów obiektów indywidualnych                     
i komercyjnych z pełną automatyką. Przykłady nietypowych rozwiązań. Bibliotek 
CAD dla architekta i problemy doboru. 

TARASOLA 

Optymalne projektowanie konstrukcji. Peikko Designer® projektowanie modułowe 
łączników słupowych, zbrojeń na przebicie, oraz płyt kotwiących. Nowoczesny 
interfejs o wysokim stopni intuicyjności oparty na interaktywnej grafice 3D. System 
stropowe DELTABEAM® do otwartych przestrzeni. 

PEIKKO POLSKA 

SMART PARKING – łączący elementy budowli i przenośnego urządzenia – system 
naziemnego, piętrowego parkowania samochodów, mieszczący nawet 8 pojazdów 
na powierzchni jednego tradycyjnego miejsca parkingowego. 

WIROMET 

12.55 – 13.10 Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – przerwa kawowa  
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13.05 – 14.10 III sesja wykładowa - wykłady ekspertów  

O c h r o n a  o b i e k t ó w  w  p r a k t y c e .  
 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 
mgr Łukasz 

Konarzewski  
 

Odpowiedzialność karna i cywilna  architektów  oraz prawo własności 
intelektualnej dla zaawansowanych. 

 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Szadkowska-Korczyk 

 
mgr Anna 

Szadkowska-
Korczyk 

14.10 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, katowice@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 


