
 

Zaproszenie  

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej: 
PROJEKTOWANIU I ODBIOROM GARAŻY I PARKINGÓW PODZIEMNYCH, STEROWANIE 
SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA podczas której poruszymy spektrum zagadnień związanych z 
projektowaniem, budową i eksploatacją garaży i parkingów oraz terenów im przyległych w 
tym: konstrukcje parkingów i garaży podziemnych; bezpieczeństwo ppoż wentylację i 
ewakuację, zabezpieczenia wodochronne parkingów i garaży podziemnych, właściwe 
wykonanie i utrzymanie nawierzchni i posadzek w parkingach podziemnych oraz 
projektowanie systemów kontroli i dostępu, monitoringu i alarmu dla stref parkingowych i ich 
odbiory przez organa Państwowej Straży Pożarnej. Wraz z zaproszonymi gośćmi - specjalistami 
w tematyce - odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości 
występujące na etapie projektowania czy wykonawstwa. 
 
W PROGRAMIE m.in.: 

1. Systemy wentylacji parkingów podziemnych z wykorzystaniem wentylatorów 
strumieniowych 

2. Zabezpieczenia garaży I parkingów podziemnych za pomocą instalacji 
gaśniczych mgłowych niskociśnieniowych typu Eacon Aqua 

3. Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach 
podziemnych 

4. Systemy sygnalizacji pożaru AXIS EN 
5. Bramy do garaży podziemnych 
6. Iniekcyjne ciśnieniowe w budownictwie  
7. PANEL EKSPERCKI: Problematyka związana z bezpieczeństwem ludzi w garażu 

w przypadku pożaru i wpływem wentylacji pożarowej na jego poprawę  
8. PANEL EKSPERCKI: Dobre praktyki przy projektowaniu I wykonywaniu posadzek 



garażowych. Poprawne rozwiązania techniczne. 
9. Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów (badanie jakości 

powietrza-sterowanie wentylacją i rekuperacją, urządzenia sygnalizacyjno-
odcinające w kotłowniach, sterowanie wentylacją w garażach-detektory CO i 
LPG, monitoring serwerowi i akumlatorowni) 

10. Detekcja i pomiar gazów w obiektach budowlanych i przemysłowych 
……a to zaledwie tylko część tematów które omówimy podczas konferencji 
MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI PROJEKTÓW BEZPOŚREDNIO NA 
KONFERENCJI! 
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TERMIN KONFERENCJI: 

23.04.2015 (CZWARTEK) - 
POZNAŃ 

Czas trwania: godz. 09.30-
15.00 

 
MIEJSCE KONFERENCJI: 

 
 

Centrum Konferencyjne 
WTC Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, 
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, 

Sala konferencyjna: I piętro 
parking na terenie MTP  

dla Uczestników konferencji - 
BEZPŁATNY 

wyłącznie na hasło:  
KONFERENCJA GARAŻE-

PARKINGI 
Sugerowany wjazd na 

PARKING: od ul. 
Śniadeckich 
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integratorów systemów, deweloperów, 
firm wykonawczych, wykonawców 
posadzek, przedstawicieli inwestorów 
oraz służb technicznych i  
przedstawicieli PSP i OSP -   JEST 
BEZPŁATNE.  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 
ZGŁOSZEŃ!  
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POKAZY SPRZĘTU 
 

CERTYFIKAT i MATERIAŁY: Uczestnicy 
oprócz materiałów szkoleniowych i 
możliwości indywidualnych 
konsultacji z  ekspertami otrzymają 
Imienny Certyfikat potwierdzający 
udział w kongresie i nabycie wiedzy z 
zakresu przedstawianej problematyki 
oraz PŁYTĘ Z MATERIAŁAMI 
KONFERENCYJNYMI 

 

 
Z uwagi na LIMITOWANĄ liczbę 
miejsc zapraszamy do 
WCZEŚNIEJSZEJ BEZPŁATNEJ 
REZERWACJI 
 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ m.in.: 
-materiały konferencyjne  
-możliwość wymiany doświadczeń z praktykami 
-dostęp do prezentacji po zakończeniu 
konferencji 
-przerwy kawowe, poczęstunek 
-możliwosć udziału we wszystkich prelekcjach 
oraz dyskusji 
- konsultacje indywidualne z Ekspertem 
konferencji 
 

 
ZASADY REZERWACJI MIEJSC:  
Szanowni Państwo, Osoby zainteresowane 
udziałem w konferencji prosimy o 
wcześniejsze potwierdzenie przybycia. Tych z 
Państwa którzy nie potwierdzili jeszcze 
udziału, a są zainteresowani uczestnictwem w 
konferencji prosimy o pobranie karty 
zgłoszenia, wypełnienie i odesłanie faxem lub 
e-mail. W przypadku zgłoszeń pojedynczych 
(1 osoba) rejestracji można dokonać 
telefonicznie bez konieczności wypełniania 
formularza. Zgłoszenia mailowe prosimy 
wysyłać wyłącznie na adresy wskazane w 
formularzu rejestracyjnym. Dziękujemy za 
poświecony czas i zapraszamy na konferencję. 
 
REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC NA 
KONFERENCJĘ: 
Zgłoszenia telefoniczne: tel. (22) 678-
58-25, +48 507-501-137 (1 osoba) 
Zgłoszenia faxowe: (22) 678-73-28  (2 i 
wiecej osób) 

Zgłoszenia mailowe:   (2 i wiecej 
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osób) 
 

 
KORZYŚCI Z UDZIAŁU: 
1. Bezpłatny dostęp do udziału we wszystkich 

wykładach i panelach konferencyjnych 
2. BEZPŁATNE Materiały szkoleniowe zawierające 

m.in. wytyczne projektowe i rozwiązania techniczne 
3. Możliwość indywidualnych konsultacji z  

ekspertami i doradcami technicznymi 
4. Imienny Certyfikat zaświadczający o  udziale w 

konferencji 
5. Dowiesz się, na co zwracać uwagę przy 

projektowaniu i montażu systemów I rozwiązań 
stosowanych w obiektach, jakie są najczęściej 
popełniane błędy i jak ich unikać 

6. Udział w POKAZACH przygotowanych przez 
Wystawców 

7. Podzielisz się doświadczeniami z kolegami z branży 
8. Obejrzysz najnowsze rozwiązania, urządzenia i 

sprzęt niezbędny w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa projektowanych i istniejących 
obiektów budowlanych 

9. Spotkasz się z przedstawicielami wiodących 
producentów zabezpieczeń i rozwiązań  

10. Specjaliści odpowiedzą na nurtujące Cię 
zagadnienia i wątpliwości związane zarówno z 
uzgadnianiem projektów budowlanych pod 
względem ppoż jak i problemami technicznymi na 
prowadzonych inwestycjach 

 

 
DLA UCZESTNIKÓW: 
Wśród Uczestników podczas konferencji 
rozlosujemy PORADNIKI przydatne w pracy każdego 
PROFESJONALISTY m.in. 
 
1. Wentylacja pożarowa Oddymianie - Strony: 

376,  Autor:  Bogdan Mizieliński, Grzegorz 
Kubicki  

2. Projektowanie przegród zewnętrznych w 
świetle nowych warunków technicznych 
dotyczących budynków.  

3. Wykonywanie odbiorczych i okresowych 
sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz 
wykonywanie innych pomiarów WYD. 2014
   

4. Przepisy i normy elektryczne - monitoring i 
systemy alarmowe, Rok wydania: 2014  

5. Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i 
realizacja, oprawa twarda, liczba stron: 264 

 
Konferencja ma charakter szkoleniowy 
 

 


