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SEMINARIUM LUBUSKIE 

Seminarium dla architektów, projektantów, biur projektowych, firm wykonawczych  
oraz inwestorów instytucjonalnych 

24 listopada 2022 (czwartek) 
Hotel Mieszko, sala Piastów 

66-100 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 82
 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50 
Rejestracja uczestników 

Przerwa kawowa – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

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 

10.15-10.30 

Optymalizacja projektu z zastosowaniem rozwiązań ściennych Porotherm, w tym 

pustaków Porotherm 3x1/3 dzięki którym wzmocnimy ścianki pod montaż stolarki 
okiennej. Rezygnacja z tradycyjnego deskowania - nadproża, pustaki kolumnowe do 

szalunków słupowych, kształtki wieńcowe 

WIENERBERGER 

10.30-10.50 

Doskonała izolacja dzięki łącznikom balkonowym SCHOCK ISOKORB minimalizująca 
powstawanie mostków cieplnych. Oszczędność energii (ciekawe w obliczu ostatnich 

wzrostów cen węgla, gazu i prądu), komfort użytkowania, nowoczesna i trwała 

architektura. 

SCHOCK 

10.50-11.05 
Posadowienie budynków i dróg na gruntach o niskiej nośności przy użyciu 

niezawodnego materiału Leca® KERAMZYTU 
LECA 

11.05-11.20 
Pianobeton – inne spojrzenie na stabilizację podłoża, zasada zachowania równowagi 
gruntu. Co to jest Pianobeton i jego właściwości Przykłady zrealizowanych zadań. 

WAJM 

11.20-11.40 Przerwa kawowa. Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

II sesja wykładowa - MATERIAŁY I TECHNOLOGIE 

11.40-12.00 
Bezpieczny i skuteczny system odwodnienia dostosowany do układu warstw 
stropodachu. Przykłady prawidłowego doboru i nietypowych rozwiązań. 

HL 

12.00-12.20 

Panele kwarcowe i tynki kwarcowe jako element nowoczesnych systemów 

elewacyjnych. Wytrzymałe i ekologiczne farby do posadzek betonowych. Systemy 
dekoracji wnętrz. 

LAKMA 

12.20-12.35 
Aspekty techniczne i funkcjonalne sufitów metalowych i żaluzji elewacyjnych w oparciu 

o przykładowe rozwiązania architektoniczne 

PUNTO 
PRUSZYŃSKI 

12.35-12.50 
Skuteczne sposoby uszczelnienia konstrukcji żelbetowych. Minimalizacja zbrojenia przy 
zastosowaniu dedykowaniu produktów. Analiza błędów projektowych i wykonawczych. 

HYDROSTOP 

12.50-13.10 Przerwa kawowa. Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

III sesja wykładowa - MATERIAŁY I TECHNOLOGIE 

13.10-13.25 
Rozsączanie i retencjonowanie jako remedium na problematykę zagospodarowania 

wód opadowych. Rozwiązania dla architekta i projektanta instalacji sanitarnych 
OKSYDAN 

13.25-13.40 

Nowe rozwiązania techniczne dające korzyści energetyczne i ekologiczne w zakresie 
zaworów odcinających Ballomax, regulacyjnych Clorius, systemu do wcinki oraz 

przepustnic z potrójnym mimośrodem. 
BROEN 

13.40-14.00 MIXIT - Inteligentne rozwiązania Grundfos do układów mieszania. GRUNDFOS 

14.00-14.20 

Równoważenie dynamiczne instalacji zmienno-przepływowych. Wady, zalety oraz 

możliwości regulacji instalacji przy użyciu produktów Belimo. Instalacje zmienno-
przepływowe jako przyszłość instalacji wodnych. 

BELIMO 

14.20-14.35 

TurboCollectorTC45 - Jak uzyskać wyższy COP? Opatentowany typ sondy systemu 

dolnego źródła gruntowej pompy ciepła. Głębsze odwierty, niższe koszty 
eksploatacyjne, skrócony czas zwrotu z inwestycji. 

MUOVITECH 

14.35-14.55 Przerwa kawowa. Konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 
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14.55-16:00 
IV sesja wykładowa 

PRAWO BUDOWLANE  

DEBATA  - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

Projektant czy prawnik? – zmieniająca się rola i odpowiedzialność zawodowa 
projektanta w procesie inwestycyjnym w świetle kolejnych nowelizacji ustawy Prawo 

Budowlane. 
Czy tak powinno być? 

 

Prowadzący 
Agnieszka Harasimowicz 

Specjalista z zakresu prawa budowlanego. 
Pracownik administracji publicznej na terenie województwa lubuskiego 

Prowadzący 
Małgorzata Nadziejko 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

16.00 
Indywidualne pytania do ekspertów. Konsultacje techniczne przy stoiskach. 

Podsumowanie Seminarium  

 

 

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

*Organizator zastrzega sobie dokonanie zmian w programie 

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe – nowe linie urządzeń o atrakcyjnym designie, 
zwiększające komfort użytkowania i obniżające koszty eksploatacji. 

MERIDA 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne obiektów. Studium tematu z perspektywy ,,Zaprojektuj i 

wybuduj". 
DOLLE 

Nietypowe rozwiązania w zakresie zastosowania drzwi wewnątrzlokalowych przesuwnych chowanych 
w ścianę oraz drzwi na ukrytej ościeżnicy- przykłady rozwiązań. 

ECLISSE 


