
 

 

 
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 

 
 

 

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

 

20 PAŹDZIERNIKA 2021 (ŚRODA), godz. 9.00-13.15 
 

HOTEL BULWAR, Sala: G+H 

ul. Bulwar Filadelfijski 18 
 87-100 Toruń  
 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

10.00-11.10 I sesja wykładowa – materiały i technologie  

10.00-10.20 
Systemy odwodnień stropodachów w budynkach – bezpieczne i skuteczne rozwiązanie,  
czy też niechciany detal? 

HL 

10.20-10.35 
Schöck Tronsole skuteczna izolacja od dźwięków uderzeniowych w klatkach schodowych. 
NOWOŚĆ Schöck Tronsole Typ P 

SCHÖCK 

10.35-10.55 

Technologia podwójnego rąbka zamkniętego na dachach i elewacjach z blachy Tytanium. 
Porównanie matali i ich właściwości, stosowane przekroje, wymagane badania w tym badania 
ogniowe dla różnych katów nachylenia, wymagane dokumenty dopuszczające w tym zgodności  
do Aprobaty Technicznej i Polskich Norm 

PUNTO PRUSZYŃSKI  

10.55-11.10 

Leca® KERAMZYT lekkie akustyczne wypełnienia remontowanych stropów. Po usunięciu starych, 
ciężkich  izolacyjnych warstw wypełniających stropu należy dobrać  takie nowe materiały aby nie 
pogorszyć izolacyjności akustycznej tych przegród. Leca®KERAMZYT okazuje się materiałem 
sprawdzonym w takich rozwiązaniach pod warunkiem, że właściwie zaprojektuje się i wykona taki 
strop 

LECA POLSKA 

11.10-11.30              Przerwa kawowa – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 

11.30-12.45                                      II sesja wykładowa – materiały i technologie  

11.30-11.45 
Jak spełnić rosnące wymagania współczynników przewodności termicznej dla okien stosując ciepłą 
ramkę dystansową Swisspacer& Membrana Swisspacer Air jako nowoczesne narzędzie w zakresie 
bezpieczeństwa szyb zespolonych zapewniające nowe możliwości projektowe 

SWISSPACER 

11.45-12.10 Konstrukcje aluminiowe i osłony przeciwsłoneczne w dobie zaostrzających się wymagań ALUPROF  

12.10-12.25 
Sufity metalowe - innowacyjne rozwiązania architektoniczne - możliwości nowych aranżacji  

- efektywne rozwiązania systemowe 
PUNTO PRUSZYŃSKI 

12.25-12.45 
Nowoczesne systemy elewacyjne (tynki kwarcowe, panele kwarcowe, tynki silikonowe). 
Wytrzymałe i ekologiczne farby do posadzek betonowych. Farba poprawiająca jakość powietrza  
i inne farby dekoracyjne  

LAKMA SAT 

12.45-13.15 

II sesja wykładowa – wykład eksperta 

 

Tomasz Kędzierski 

 

Cyfryzacja procedur administracyjnych w budownictwie oraz procesu 

 inwestycyjno-budowlanego: „e-rejestry”, „e-budownictwo”; e-doręczenia”  

 – w tym projekt budowlany w postaci elektronicznej. 
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 

 

 

Radca prawny, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

13.15 Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe  
 

 
  
 

*Organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w programie 
 

 
  

  
 
 

 

 

Redakcja: 51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12 
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   

www.biotop.pl  biuro@biotop.pl 


