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ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Seminarium Lubelskie dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur projektowych
oraz inwestorów instytucjonalnych

19 WRZEŚNIA 2017 r. (wtorek)
Hotel Victoria – Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe,
sala: centrum konferencyjne A+B
Lublin, ul. Narutowicza 58/60
Godzina

Program spotkania

9.15 – 9.50

Rejestracja uczestników

10.00 – 12.00

Prelegent

Prezentacja Vectorworks: software CAD/BIM dla architektów, projektantów
krajobrazu i wnętrz oraz designerów obiektów przestrzennych. Pełna funkcjonalność
BIM oraz tradycyjnego 2D. Zintegrowane modelowanie wielowymiarowej informacji
o budynku oraz renderowanie w jakości Cinema 4D

DESIGN EXPRESS
POLAND

Zastosowanie armatury sanitarnej sterowanej elektroniczne nowej generacji
w toaletach publicznych. Nowe możliwości w projektowaniu. Prawidłowy dobór,
montaż i eksploatacja w celu osiągnięcia ergonomii i ekonomi użytkowania

STERN
ENGINEERING

HABITO – nowa płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej wytrzymałości
i odporności na uderzenia, pozwalająca na zamocowanie obciążenia bezpośrednio
do ściany polecana do konstrukcji elementów budowlanych o zwiększonych
wymaganiach takich jak np. szkoły, hotele, obiekty służby zdrowia

RIGIPS SAINTGOBAIN
CONSTRUCTION

100% drewna- 100% komfortu użytkowania i estetyki na podłodze i nie tylko. Jak
prawidłowo dobrać Deskę Barlinecką z uwzględnieniem charakteru wnętrz, zmiany
wilgotności i temperatury podłoża oraz oczekiwań inwestora pod względem
użytkowym

BARLINEK

Architektura światłem, praktyczne porady w doborze oświetlenia. Zastosowanie
SPECTRA LIGHTING
najnowszej technologii LED w oświetleniu i aranżacji wnętrz
ALLOC - najmocniejsze i najbardziej wytrzymałe podłogi na świecie, łączące piękno,
estetykę i nadające się do użycia w miejscach o natężonym ruchu takich jak: hotele,
restauracje, sklepy, biura czy nawet lotniska
12.00 – 12.20

12.20 – 13.50

13.50 – 14.00

NOBLESS POLSKA

Przerwa kawowa
Wszystko dobrze się układa. Ter Hürne – to więcej niż podłoga! Tradycyjne
rzemiosło i nowa technologia w użytkowaniu podłoży i aranżacji wnętrz

TKM WIĘCKOWSKI

"Odsłaniamy przestrzeń" - optymalizacja przestrzeni użytkowej poprzez
zastosowanie drzwi chowanych w ścianę. Drzwi rozwierane z ukrytą ościeżnicą nowatorska aranżacja przejść w pomieszczeniach

ECLISSE

Innowacyjna kompozytowa deska tarasowa o dużej trwałości koloru, odporności na
temperaturę i wilgoć oraz dekoracyjna listwa przypodłogowa umożliwiająca m.in.
łatwy montaż przewodów elektrycznych czy malowanie - niezbędne elementy
projektowania

SALAG

Nowa kolekcja Excellens. Soprano, Riposta, Fuga - odmienny komfort i wizja
wypoczynku. Rozwiązania i biblioteka CAD dla architektów i projektantów

KLER

AVE - nowoczesny osprzęt elektryczny. Przełączniki tradycyjne oraz dotykowe.
Zastosowanie włoskiego designu w instalacjach tradycyjnych oraz inteligentnych

EZEL

Hiszpańskie lampy, z kloszami i abażurami materiałowymi dające przyjemne
i nastrojowe światło - rewolucja w aranżacjach domowych i publicznych

DECOINA

Przerwa techniczna
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14.00 – 14.30

Wykłady ekspertów

Zmiana sposobu użytkowania i aranżacji wnętrz — ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
zabytkowych — jako efekt remontu, przebudowy i budowy w świetle aktualnie obowiązujących
znowelizowanych ustaw i przepisów. Konsultacje z zakresu Prawa Budowlanego

mgr inż. WIESŁAW
BOCHEŃCZYK

Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, wykładowca Politechniki, rzeczoznawca budowlany, redaktor i autor publikacji z zakresu
przepisów w budownictwie

14.30

Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE - MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe - nowa linia urządzeń - Merida Unique
Poznaj nową rolę drzwi w aranżacji wnętrz

MERIDA
POL-SKONE

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem:
Tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub lublin@e-mgb.pl
Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia
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