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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO oraz INSTALACJE SANITARNE
Seminarium Podlaskie dla architektów, konstruktorów, projektantów, projektantów instalacji, biur projektowych,
inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych

15 WRZEŚNIA 2020 (WTOREK), godz. 9.00-13.50
NOT w Białymstoku, Sala konferencyjna nr 100, I piętro
Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2
Godzina
9.00 - 9.50
10.00-11.40

Program seminarium
Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych
I sesja wykładowa – materiały i technologie
Architektura i Budownictwo

Prelegent

10.00-10.30

Zastosowanie nowej generacji włókien stalowych Dramix ® 4D i 5D w fundamentach
i posadzkach na palach. Prezentacja płyt wykonanych w Polsce

BEKAERT POLAND

10.30-10.50

System ISO-TOP WINFRAMER z taśmą rozprężną ISO-BLOCO ONE jako skuteczny
i energooszczędny sposób montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia budynków

ISO-CHEMIE

10.50-11.05

Sufity metalowe - innowacyjne rozwiązania architektoniczne - możliwości nowych aranżacji efektywne rozwiązania systemowe

PUNTO PRUSZYŃSKI

11.05-11.20

Ochrona pożarowa i izolacja akustyczna w systemie płyt do suchej zabudowy Fermacell, które
dzięki swojemu składowi materiałowemu są jednocześnie płytami ognioodpornymi,
konstrukcyjnymi i wilgocioodpornymi

JAMES HARDIE EUROPE

11.20-11.40

Czy elewacja musi być nudna? - nowoczesne systemy elewacyjne (tynki kwarcowe, panele
kwarcowe, tynki silikonowe). Wytrzymałe farby do posadzek betonowych. Farba
poprawiająca jakość powietrza - czy to możliwe?

LAKMA SAT

11.40-12.00
12.00-13.10

Przerwa kawowa - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych
II sesja wykładowa – materiały i technologie
Instalacje Sanitarne i Technika Grzewcza

12.00-12.20

Kompensacja wydłużeń w rurociągach na przykładzie systemów instalacyjnych

12.20-12.35

Zawory nowej generacji Ballomax Full Flow. Rozwiązania teczhniczne BROEN w zakresie
zaworów odcinających i przepustnic z potrójnym mimośrodem

BROEN

12.35-12.50

Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy DST poprzez wykorzystanie systemu mogącego
zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty
eksploatacji, czyli czynniki, które mogą być istotne dla certyfikacji środowiskowej

SEIBU GIKEN DST POLAND

12.50-13.05

Studzienki wodomierzowe EWE FLEXORIPP dająca możliwość wygodnej wymiany
i przezbrojenia armatury oraz czyste i wygodne dla użytkownika pozycjonowanie zestawu
wodomierzowego na krawędzi studni

EWE ARMATURA POLSKA

13.05-13.10

Instalacje gruntowe do pomp ciepła TURBOCOLLECTOR TC45. Nowy standard wymiany ciepła
stosowany celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych instalacji

MUOVITECH POLSKA

13.10-13.20

13.20-13.50

13.50

SANHA POLSKA

Przerwa techniczna - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych
Prawo Budowlane – wykład eksperta
Co czeka nas po nowelizacji ustawy Prawo budowlane,
która wejdzie w życie 19 września 2020 roku? Co zmiany w formie
i zakresie projektu budowlanego oznaczają w praktyce dla architektów
i projektantów branży sanitarnej?
Dyrektor Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe

mgr Elżbieta Karina
Kurzewska

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Ponad 100 różnych rozwiązań, pompy, rozdrabniacze i przepompownie ścieków dla domu i przemysłu.
Amerykańskie pompy do zadań specjalnych. Niepowtarzalny system rozdrabniania nawet najtrudniejszych
materiałów. Ciśnieniowe i mechaniczne amerykańskie udrażniacze kanalizacji. Niepowtarzalne sprężyny
z podwójnym rdzeniem.

BORYSOWSKI & SPÓŁKA

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO,LPG,NO2 do prawidłowego monitorowania w gazów garażach
i parkingach podziemnych. Program doboru
UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem uzupełnienia formularza zgłoszeniowego
znajdującego się w linku https://biotop.pl/formularz-zgloszeniowy-na-seminarium-regionalne/
Tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub biuro@biotop.pl
UDZIAŁ BEZPŁATNY. Ilość miejsc ograniczona..
W przypadku zainteresowania udziałem
prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia
*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie
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