CZWARTEK
THURSDAY (3.10)

PIĄTEK
FRIDAY (4.10)
10:15 - 11:15

„Jak zabezpieczać budynek przed włamaniem”

SOBOTA
SATURDAY (5.10)
10:15 - 11:30

„How to prevent a building from breaking in”

„Najczęstsze dylematy w projektowaniu fasad
i produktów stolarki budowlanej – panel dyskusyjny”
„The most common dilemma in designing facades and
woodwork products”

Dom Bezpieczny

Centrum Analiz Branżowych

11:25 - 12:10

„Teoretyczne i praktyczne aspekty ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

11:45 - 11:55

„Zrównoważone budowanie. Innowacyjne materiały
w architekturze - wprowadzenie w blok tematyczny”
„Sustainable building. Innovative materials in architecture –
an introduction to the topic block”

„Theoretical and practical aspects of the act of law from
20/07/2018 about transformation of law of perpetual usufruct
right to built-up land for housing purposes, ownership right to
the land”

Igor Łysiuk

Przemysław Dziąg (Polski Związek Firm Deweloperskich)

12:20 - 12:50

10:00 - 18:00

13:40 - 14:30

Centrum Analiz

12:00 - 12:40

„Architektura jako katalizator”

„Assessment of innovative construction products”

„Architecture as a catalyst”

Sebastian Wall (Instytut Techniki Budowlanej)

David Trottin (Marin+Trottin Architects)

„Oświetlenie architektoniczne, design i wysokie
wymagania techniczne”

12:45 - 13:25

„House of Cards - architektura z papieru”
„House of Cards, paper in architecture”

„Architectural lighting, design and high technical
requirements”

„Ogólnopolskie Forum
Stolarki 2019”
„Nationwide Woodwork
Forum 2019”

„Ocena innowacyjnych wyrobów budowlanych”

Jerzy Łątka (ARCHI-TEKTURA.eu)

Astro

14:45 - 15:45

Branżowych

(wstęp dostępny tylko na zaproszenie /
invitation only)

16:00 - 16:40

„Zadania do wykonania - łazienka przyszłości”

13:30 - 14:15

„Jobs to be done - the bathroom of the future”

„HOUSE cradle to cradle”

Peter Wirz (Vetica)

Anna Zawadzka, Jan Dowgiałło (Mech.build)

„Trendy w łazience - raport”

14:20 - 15:00

„Trends in bathrooms – the report”
(Profundo)

„Łazienka - wzornictwo, nowości, sytuacja rynkowa panel dyskusyjny poświęcony trendom i aktualnościom”

„Zrównoważona i konfigurowalna architektura dla
każdego - nowe możliwości i technologie”
„Sustainable & Customisable Architecture for everyone
- new possibilities & technologies”

Agnieszka Polkowska (Trendspot) i Zofia Malicka

16:45 - 17:30

„DOM od kołyski do kołyski”

Hans Vermeulen (Aectual)

15:00 - 16:00

„Zrównoważone budowanie. Innowacyjne materiały
w architekturze - panel dyskusyjny”

„Bathroom – design, novelties, market situation – a panel
discussion on trends and current issues”

„Sustainable building. Innovative materials in architecture discussion panel”

Michał Drożdż (Paradyż), Aleksandra Nowocień (New

Igor Łysiuk, David Trottin (Marin+Trottin Architects),

Trendy), Paweł Wyrzykowski (Wyrzykowski Studio),

Jerzy Łątka (ARCHI-TEKTURA.eu), Anna Zawadzka, Jan

Michał Roszkowski (Fewchairs), Liliana Kaczmarczyk

Dowgiałło (Mech.build), Hans Vermeulen (Aectual)

(Ferro)

