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ZAPROSZENIE 

 

Elewacje i Fasady - 

wyzwaniem architekta, projektanta, inwestora, wykonawcy. 

 

Wrocław 12 kwietnia (wtorek) 2016,  

Afrykarium – Oceanarium ul. Wróblewskiego 1-5 

12 kwietnia 2016 we wtorek we Wrocławiu zapraszamy do dyskusji o projektowaniu 
oraz wykonaniu elewacji i fasad. Podczas wydarzenia przedstawimy nowości światowych 
rozwiązań i trendów. Poruszymy zagadnienia merytoryczne, powiemy o zasadach, 
standardach, normach i możliwościach rozwiązań produktowych.  

Wydarzenie  poświęcone będzie niezwykłym wyzwaniom, jakie stoją przed 
projektantami, wykonawcami i inwestorami, wpisując nowe dzieła w przestrzeń miejską.  
Elewacje są bardzo istotnym elementem każdego budynku, a pomysłowa elewacja staje się 
znakiem szczególnym, wizytówką  każdej inwestycji.  

Spotkanie odbędzie się w Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu. Realizacji unikatowej 
i pionierskiej  pod względem architektonicznym,  technologicznym oraz wizualnym o której 
opowie z ramienia Patrona Honorowego - mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz – Dyrektor 
Techniczny PB Inter-System SA.  

Rozpoczęcie godzina 11.00 

W programie min.: 

 Dopasowane fasady i konstrukcje bioniczne, design Oskara Zięty. 

 Jak ożywić elewację z metalu? Sposób na niepowtarzalny charakter obiektu.  

 Elewacje i fasady. System zabudowy Paroc na płytach warstwowych. 

 Elewacja wizytówką budynku. 

 Ochrona oraz renowacja balkonów i tarasów z zastosowaniem materiałów hehne® 

 Ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa elementów budowli. 

 Farby proszkowe w architekturze – nowości i trendy kolorystyczne.  

 Serwis panelowy dla architektów.  

 Beton z polotem czyli rola betonu architektonicznego DECO Arch w kształtowaniu 
elewacji budynków. 

 Ocieplenie ścian i okładziny elewacyjne w rozwiązaniach Rockwool. 

 Oświetlenie LED w budynkach biurowych i na elewacjach. 

 Membrany SealEco EPDM -przykład zaawansowanej bariery przeciwwodnej.  

 Wybrane szczegóły projektowania tarasów (w tym zielonych) i fasad.  

 Przypadek uszczelniania donic w Afrykarium Wrocław.  

 Afryka we Wrocławiu, czyli cały świat na polskiej budowie.  

 Dla chętnych - zwiedzanie Afrykarium – wycieczka po obiekcie – poprowadzona 

przez  Generalnego  Wykonawcę  Afrykarium, Inter – System. 
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Patronatem merytorycznym wydarzenie objęło Stowarzyszenie Wykonawców Dachów 

Płaskich i Fasad. Partnerem strategicznym wydarzenia jest portal www.budoskop.pl  

Serdecznie zapraszamy 

Udział w konferencji bezpłatny po wcześniejszym potwierdzeniem udziału, 

pod numerem tel.:  22 532 14 18 lub e-mail: konferencje@infoinwest.pl 
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