
 
Budowa lub remont domu, mieszkania – to czas, kiedy myślimy nad tym jak ma wyglądać miejsce, w którym spędzamy ponad 

połowę naszego życia. 

Ważne jest to, jakie zastosujemy  materiały do budowy, jak urządzimy wnętrza, gdyż te wszystkie czynniki będą miały wpływ 

na to, czy  nasz dom będzie  przyjazny i  funkcjonalny. Przychodzi także taki czas, gdy należy zdecydować jak wykonać 

instalacje grzewcze zapewniające komfort zamieszkania w naszym domu. 

 

Pojawia się pytanie, czy chcemy zastosować starsze, klasyczne rozwiązania, a może myślimy o instalacjach nowoczesnych i 

oczekujemy czegoś więcej? 

W sytuacji lawinowo  rosnących cen energii - warto podejmować przemyślane decyzje i zastosować najnowsze rozwiązania, 

gwarantujące minimalne rachunki za energię. 

 

Taką  wiedzę można pozyskać, a także poznać skuteczne, sprawdzone rozwiązania przekazywane przez ekspertów i 

praktyków -  uczestnicząc w Seminarium. 

 

Program Seminarium. 
 

Temat: Zdrowie, komfort, oszczędności – jak z zyskiem realizować budynki XXI wieku? 

  

12.00   Zdrowie, komfort, oszczędności – jak z zyskiem realizować budynki XXI wieku? Fakty i mity  

             dotyczące budownictwa pasywnego  

Prelegent - arch.Kamil Wiśniewski, Akademia Zdrowego Budownictwa Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, 

Biuro Projektowe Green Cherry Architecture.  
 

12.40   Dom ciepły, przyjazny i oszczędny – optymalne, sprawdzone  rozwiązania, nowoczesne    

            technologie  

            Prelegent - mgr inż.Irena Łobocka, firma Dom Plus, koordynator  Klastra Zrównoważonej  

            Infrastruktury. 

 

Temat: Jak usprawnić i skrócić proces budowy domu, gdy brakuje rąk do pracy w   budownictwie. 
 

13.00    Domy drewniane prefabrykowane w  technologii szkieletowej. 
             Prelegent Przemysław Biedrzycki, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. 
 

13.20    Domy prefabrykowane w  energooszczędnej technologii styrobetonu Polytech. 
             Prelegent  mgr inż. Jakub Kieloch firma AKCES 

 

Temat: Optymalne rozwiązania instalacyjne w domu pasywnym. 
 

13.40   Optymalne rozwiązania instalacyjne w domu pasywnym – porównanie wybranych  systemów    

            grzewczych - efektywności systemu, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji. 

            Prelegent - Rafał Matlak firma Klimaterm. 
 

14.00   Optymalne systemy wentylacji, klimatyzacji i odzysku ciepła. 
 

14.20   Nowoczesne, nie stosowane dotąd instalacje- trendy w wyposażaniu budynków. 
            Prelegent - inż.Marcin Piekarski firma Instalpol. 
 

14.40  Możliwości wykorzystania OZE w nowobudowanych domach jednorodzinnych. 

          Prelegent mgr inż. Agata Gibaszek , Eidos Niezależni Doradcy sp.z o.o. 
 

15.00   Runda pytań i odpowiedzi, dyskusja 
 

 

Seminarium odbędzie się w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa „Jesień 2019  oraz Targów Technik Grzewczych i Oszczędności 

Energii „Instal System 2019” w Bielsku – Białej w dniu 28 września br. od godz. 12.00 do 16.00 w Sali Konferencyjnej,  w obiekcie targowym. 

 

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja dostępna na stronie targów: www.targibielskie.pl. 

Seminarium pt. „Dom ciepły i oszczędny” 
 

Dla budujących lub planujących budowę. 
 


