БУДІВЕЛЬНО - АРХІТЕКТУРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ”

Суми

10 листопада (четвер)

Виставковий центр “Іллінський”
вул. Іллінська, 7-А
напроти будівлі “Укртелеком”

ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

Початок о 16:00
Реєстрація учасників на місці:
15:30 -16:00

архітектори, проектувальники, дизайнери, монтажники, девелопери,
замовники, викладачі архітектурних та будівельних факультетів.

ДОПОВІДАЧІ:
ВСТУПНЕ СЛОВО
Голова обласної організації "Спілки архітекторів" (НСАУ) - Кривцов Андрій Володимирович
16:00 - 16:30
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ
Доповідач - координатор проектів НСАУ (м. Київ) Барановський Олександр Мирославович
Архітектурні конкурси НСАУ – можливості для архітекторів.
Спілка архітекторів - учасник міжнародної виставки. Підсумки. Висновки.
www.nsau.org
16:30 - 17:00
HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Протягом 50 років HL конструює і випускає каналізаційне обладнання, яке відповідає всім світовим стандартам. 60%
продукціі іде на експорт в країни Західної Європи. Якість обладнання підтверджено професійними монтажниками і
багаторічною безгарантійною експлуатацією.
www.hutterer-lechner.com
17:00 - 17:30
LLENTAB
Шведська компанія LLENTAB є провідним постачальником будівель з металоконструкцій на ринку Європи та
України. Спеціалізація: промислові та складські будівлі, для с/г, харчової промисловості та ін. Власна система легких
металоконструкцій на основі оцинкованих профілів.
www.llentab.ua
17:30 - 18:00
AKZONOBEL
Міжнародний концерн "AkzoNobel" світовий лідер з виробництва лакофарбової продукції, покриттів та хімікатів
спеціального призначення. В Україні концерн "AkzoNobel" представлений матеріалами загально будівельного
застосування, торговими марками "Sadolin", "Pinotex", "Hammerite" та спеціалізованим брендом "Sadolin Professional".
www.sadolin.ua, www.pinotex.ua
18:00 - 18:30
PROTAN
Protan AS (Норвегія) – світовий лідер у сфері мембранних технологій, з більш ніж
70-річним досвідом роботи. Протан пропонує інноваційні рішення у виробництві покрівель і мембран, адаптовані
до світового ринку і суворих кліматичних умов. Ми пропонуємо покрівлю, яка захистить Ваші цінності!
www.protan.com.ua
18:30 - 19:00
KINGSPAN
Kingspan - світовий лідер у галузі проектування та виготовлення сендвіч-панелей, що володіють винятковими
теплоізоляційними, вогнестійкими, екологічними, експлуатаційними властивостями.
www.kingspan.ua
19:00

БРИФІНГ

Організатор семінару: Компанія “SEMINARIUM” | 067 233 68 24 | www.seminarium.in.ua
При підтримці: Національної спілки архітекторів України (НСАУ), Торгово-промислової палати (ТПП), Всеукраїнської гільдії проектувальників у будівництві (ВУГІП)
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