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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

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

 
 

 

31 SIERPIEŃ 2022r. (ŚRODA) 

Haston Congress Center, sala Rolls Roys B (parter) 
Wrocław, ul. Irysowa 1-3 

 
 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50 Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych – rejestracja uczestników  

I sesja wykładowa. Materiały i technologie 

10.00 – 10.15 

Zastosowanie systemów kanałów i kaset podłogowych w obiektach użyteczności 

publicznej. Kasety do dużych obciążeń oraz o podwyższonym stopniu ochrony IP 

zgodnie z normą EN 60529 
EL-PUK 

10.15 – 10.45 
 

Przyszłość dachów płaskich - zrównoważony rozwój: RubberGard EPDM i UltraPly 

TPO. Mądry wybór przyjaznego dla środowiska systemu dachowego, który łączy w 

sobie estetykę, wytrzymałość na promieniowanie UV oraz doskonałą szczelność 
FBP 

10.45 – 11.00 
Innowacyjne zabezpieczenia przeciwwodne obiektów kubaturowych 
 i inżynieryjnych. Hydroizolacje GCP i Termoizolacje Ravatherm XPS 

RAVAGO/GCP 

11.00 – 11.15 
 

Estetyczne i efektywne systemy zabezpieczeń przeciwhałasowych 

WORLD 
ACOUSTIC 

GROUP 

11.15 – 11.30 TurboCollector TC45. Nowy standard wymiany ciepła MUOVITECH 

11.30 – 11.50 Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa 

II sesja wykładowa. Materiały i technologie 

11.50 – 12.05 

HYWOOD - hybrydowa podłoga z drewna - odporna na wodę zabrudzenia, 

zarysowania i ciężkie meble – unikalny produkt w ofercie podłóg niemieckiej firmy 

ter Hürne 
TER-HURNE 

12.05 – 12.20 

Marchewka – 35 lat rzemiosła. Drewniane schody, podłogi i elementy wyposażenia 

wnętrz. Schody o najróżniejszych kształtach i w różnych kombinacjach a także 
długie i szerokie deski podłogowe dopasowane do wnętrz z możliwością wykonania 

na ogrzewanie podłogowe oraz elementy wyposażenia wnętrz takie jak drzwi, 
obudowy czy sufity kasetonowe 

MARCHEWKA 

12.20 – 12.35 
Nowe rozwiązania przegród biurowych o wyjątkowych właściwościach izolacyjności 
akustycznej – Neo Systems 

ALUFIRE 

12.35 – 12.50 
Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne chowane w ścianę oraz drzwi na ukrytej 

ościeżnicy-zastosowanie w budownictwie 
ECLISSE 

12.50 – 13.05 
Technologia w parze z designem. Tarasola - polski producent luksusowych 
zadaszeń tarasowych 

TARASOLA 

13.05 – 13.25 Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa 

 

 

Redakcja: 51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12 
tel. +48 602 457 645, 602 104 545 

zaproszenia@seminariaregionalne.pl 
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III sesja wykładowa – PRAWO BUDOWLANE 

13.25–13.55 

Jak przygotować idealny projekt zagospodarowania terenu 
- czyli czego nie dowiesz się wprost z rozporządzenia o 

zakresie i formie projektu. 
Irena  
Cieśla 

 Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu 

IV sesja wykładowa – PRAWO BUDOWLANE 

13.55-14.25 

Procedury zatwierdzania projektów przez organy nadzoru 
budowlanego w świetle nowych przepisów rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 

Kierownik Pracowni Zatwierdzania Projektów w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia 

Roman  
Niżyński 

14.25-14.40 Pytania i odpowiedzi do ekspertów. Indywidualne konsultacje.  

14.40 Podsumowanie seminarium  

 

 
STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

 
Marki własne w kompleksowej ofercie wyposażenia wnętrz Maxfliz. Portfolio produktowe z zakresu 

oświetlenia Maxlight, armatury Mobi i Oro Design, domowego SPA Hydrowell, płytek ceramicznych 
Grand Collection i Maxhome, mebli Maxliving oraz tapet. Wsparcie Architekta na każdym etapie 

projektu w ramach współpracy z dedykowanymi ekspertami Strefy Architekta Maxfliz poprzez dostęp 

do bogatych zbiorów tekstur, piórników, ekspozycji, modeli 3D, katalogów po szkolenia produktowe i 
indywidualne rozwiązania 

MAX FLIZ 

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe – nowe linie urządzeń o atrakcyjnym designu, 

zwiększające komfort użytkowania i obniżające koszty eksploatacji 
MERIDA 

Jak łączyć funkcjonalność i design w oznaczeniach dla niepełnosprawnych ruchowo? PROBET DASAG 

Technologie i materiały dla budownictwa – systemy drenażowych nawierzchni VISBUD 

 

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

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie wydarzenia 
 

 

 

 


