
 

 

Program wydarzeń towarzyszących Targom LUBDOM 2013 

 

Konferencje i wydarzenia 

15/03/2013 Piątek 

 Godz. 10:30 – 16:00, sala B1 - Konferencja „Infrastruktura komunikacyjna województwa 

Lubelskiego – dziś i jutro” - Organizator Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 Godz. 10:30 - 12:30, sala B2 - Seminarium pt. „Zmiany na rynku okien i usług montażowych w 2013 

r.” - Organizator Zrzeszenie Montażystów Stolarki. 

 Godz. 13:00 - 15:00, sala B2 – Konferencja szkoleniowa „Zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych w myśl rozporządzenia Unii Europejskiej” – Organizator Polska 

Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa 

 Godz. 15:30, sala B2 - Seminarium pt. „Parkieciarz przyszłości. Gruntowna wiedza - najwyższa 

jakość” - Organizator Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy”. Seminarium podzielone będzie na dwie 

części. W pierwszej przedstawiona zostanie najnowsza publikacja przeznaczona dla branży 

parkieciarskiej,  objęta patronatem Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”: Atlas drewna 

podłogowego. W drugiej zaprezentowane zostaną najnowsze systemy montażu i wykończenia 

lakierem podłóg drewnianych oferowane przez firmę Mapei Polska.  

 

16/03/2013 Sobota 

 Godz. 10:00 -17:00, stoisko PZP - II Lubelskie Zawody Płytkarzy – zmagania kilkunastu zawodników 
przy tworzeniu prac konkursowych z glazury. 

 
 

DZIEŃ BUDOWNICTWA PASYWNEGO 
 

Prowadzący sesję mgr inż. arch. Sławomir Hapoński – Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP 
 

 Godz. 11:00 – 13:00, sala B1 – Konferencja „Wprowadzenie do budownictwa niemal zero 
energetycznego i pasywnego zgodnie z dyr. UE 31/2010 r.”.  Organizator Polski Instytut 
Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego. 

 
Wykład obejmuje podstawy budownictwa pasywnego – geneza, wymagania, kryteria, narzędzia do 

projektowania budynków pasywnych, przykłady innowacyjnych obiektów, zasady i przykłady 

termomodernizacji w oparciu o standard budownictwa pasywnego, produkty i systemy dla 

budownictwa pasywnego). 

 Godz. 13:30 – 14:30, sala B1 – Konferencja „Architektura energooszczędna - zasady kształtowania 
formy architektonicznej pod kątem energooszczędności” - mgr inż. architekt Aleksandra Poźniak-
Wołodźko i mgr inż. architekt Marcin Sienkowski 

Omówienie nowych paradygmatów projektowania oraz kierunków rozwoju współczesnej 
architektury energooszczędnej. Różne standardy energetyczne - definicje i kierunki rozwoju. 
Przykłady realizacji obrazujące różne sposoby podejścia do energooszczędnego projektowania 



 

 

architektonicznego. Budynki bioklimatyczne i biomimikryczne - definicje, zasady projektowania  
i przykłady realizacji. 

 Godz. 14:30 – 15:30, sala B1 – Prezentacja projektów autorstwa AP15 ARCHITEKTURA PASYWNA - 
mgr inż. architekt Aleksandra Poźniak-Wołodźko i mgr inż. architekt Marcin Sienkowski 

Przedstawienie koncepcji architektury endotermicznej (stałocieplnej) NOWA SIEDZIBA WFOŚIGW W 
GDAŃSKU - budynek bioklimatyczny, zeroenergetyczny. WZORCOWY DOM EKOLOGICZNY 2012 - 
projekt wyróżniony w konkursie Muratora ENERGOOSZCZĘDNY DOM DOSTĘPNY 2013 - 2 koncepcje 
domów wykonane do konkursu zamkniętego Muratora. 

 Godz. 15:30 - Dyskusja 

17/03/2013 Niedziela 

 Godz. 12:00 - 13:00, sala B1 - konferencja "Glazurnik - Rzemieślnik Nowoczesny" – Organizator 
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy. Serdecznie zapraszamy rzemieślników, architektów oraz wszystkich 
zainteresowanych. Wstęp bezpłatny. 

 Godz. 13:00, stoisko PZP - ogłoszenie wyników II Lubelskich Zawodów Płytkarzy 
 

Przez cały czas trwania Targów LUBDOM 2013 

Stoisko Polskiego Związku Płytkarzy 

 Warsztaty i pokazy 
 „Porady profesjonalistów" - interaktywne pokazy warsztatowe firm producenckich dla klientów 

(architektów, wykonawców)  
 Wystawa "Płytkami utkane" –  unikatowa prezentacja prac mistrzowskich wyłonionych  

w Glazurniczych Mistrzostwach Polski w latach 2008 - 2012 
 Nowoczesna Łazienka - przedmiotem wystawowym są innowacyjne produkty oraz kolekcje np. sufity 

napinane, „drzwi których nie ma”, kolekcja płytek zaprojektowana przez Macieja Zienia 

Stoisko Zrzeszenia Montażystów Stolarki - „Regionalne Konsultacje Montażowe” 

Eksperci opowiedzą o nowych wymaganiach prawnych, o odpowiedzialności sprzedawców za realizowaną 

usługę oraz o samej technice wykonywania montaży warstwowych i montaży w warstwie ocieplenia. 

Zapraszamy na nie sprzedawców i montażystów, ale przede wszystkim właścicieli firm handlowo-

montażowych, żeby mogli być dobrze przygotowani do nowych warunków prawnych swojego 

funkcjonowania. W programie przewidziany jest pokaz prawidłowego montażu okien. 

Stoisko Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy o. Lublin 

Oddział lubelski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza na Pokazy Sztuki Dekarskiej pod hasłem "Dobra 

Firma Dekarska" zorganizowane przy współpracy czołowych producentów materiałów dachowych. Przez  

3 dni targowe na blisko stu metrowej powierzchni wystawienniczej będzie można zobaczyć kilka dachów 

modelowych. Na stoisku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy będą prezentowane narzędzia niezbędne do 

wykonania obróbek blacharskich. Ponadto działać będzie „strefa dekarza” gdzie każdy inwestor i wykonawca 

będzie mógł zasięgnąć informacji na temat wykonawstwa i materiałów dostępnych na rynku. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny po zakupie biletu wstępu na targi. 


