
 

PROGRAM SEMINARIUM  
 

1.  13
30 

- 13
35 

 – Przywitanie gości, 

wprowadzenie 

2.  13
35 

- 14
20

 – Nawiewniki okienne               

– zakres stosowania w oparciu o 

przepisy polskiego prawa - Łukasz 

Kalemba - Aereco 

3. 14
20 

- 15
05

 – Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych – systemy wentylacji 

mechanicznej wyciągowej mieszkań 

nowych i poddawanych modernizacji, 

wentylacja garaży oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowe garaży 

wielostanowiskowych – Katarzyna 

Cichoń - Aereco 

4.  15
05 

- 15
20

 – przerwa kawowa 

5. 15
20

- 16
00

 - Problemy z wentylacją 

w nowopowstałych obiektach 

mieszkalnych – Jerzy Styś -rzecz. bud. 

6. Dyskusja, rozdanie zaświadczeń. 

  

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
Seminarium odbędzie się 25 lutego  (czwartek) 
2016 r. o godzinie  1330   w sali konferencyjnej 

PZITB Oddział w Rzeszowie,  ul. PCK 2  (III piętro), 

zgłoszenie  przesłać do dnia 22.02.2016 r.                         
na adres: 

e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com 

 

INFORMACJE O FIRMIE 
 

AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.  to lider na 

rynku wentylacji w zakresie rozwiązań dla 

budynków mieszkalnych oraz obiektów 

użyteczności publicznej. Od 1999 roku firma 

oferuje swoje systemy również w Polsce, 

realizując w tym czasie wiele inwestycji oraz 

zdobywając zaufanie coraz większego grona 

inwestorów. Firma w swojej ofercie posiada także 

pełen asortyment zabezpieczeń ppoż. tj. klapy 

przeciwpożarowe, system zabezpieczenia przed 

zadymianiem klatek schodowych EXIT ZZ (system 

wyróżniony pierwszym miejscem w konkursie na 

najciekawszy produkt w kategorii bezpieczeństwo 

pożarowe wystawy Forum Wentylacja 2013). 

AERECO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

inwestorów, dostosowując swój asortyment do 

potrzeb  runku. System świadectw efektywności 

energetycznej, determinuje wprowadzenie 

bardziej zaawansowanych technologicznie 

układów wentylacji. 

AERECO zapewnia kompleksowe doradztwo 

techniczne oraz profesjonalną pomoc projektową 

oferowanych systemów na każdym etapie 

inwestycji (koncepcji, projektów, dokumentacji 

wykonawczej, dostawie, instalacji i montażu, 

rozruchu, serwisie). Korzyści płynące ze 

współpracy z AERECO oraz stosowanie systemów 

wentylacji przekonały już wielu inwestorów. W 

ciągu ostatnich dziesięciu lat wykonaliśmy ponad 

3 000 projektów instalacji wentylacji w 

budynkach wielorodzinnych. W elementy 

wentylacji AERECO wyposażono ponad 500 000 

mieszkań w Polsce.  

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Seminarium szkoleniowo-promocyjne Firmy 

 

*** 

SYSTEMY WENTYLACJI MIESZKAŃ 
*** 

Rzeszów 25 lutego 2016 r.  
 

1. Imię i nazwisko: ................................................................ 

 ................................................................................................ 

 

2.     Nazwa i adres zakładu pracy: ............................................ 

......................................................................................................

............................................................................................ 

  tel./fax.  ......................................... .......................................     

   e-mail: .................................................................................. 

 

• Informujemy, iż dane zostaną wykorzystane wyłącznie 

do wystawienia świadectwa uczestnictwa w 

seminarium. 

• Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. 
 

  

 

 

 

 

Podpis uczestnika lub 

kierownika instytucji zgłaszającej ............................................. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Organizatorzy seminarium: 
 
 
 
Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie 

• ul. PCK 2  

      35-060 Rzeszów 

      tel.: 17 862 41 35 

      fax: 17 852 13 89 

      e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com  

www.pzitb.rzeszow.pl  

 
 
 
AERECO Wentylacja Sp. z o.o.  
Biuro Regionalne o/ Kraków 
ul. Lipińskiego 17 lok. b 

30-349 Kraków 

tel. 12 414 39 93 

fax. 12 414 39 75 

e-mail: krakow@aereco.com.pl    
www.aereco.com.pl   

 

Katarzyna Cichoń 
doradca techniczny  

tel. 513-336-201 

e-mail: cichon@aereco.com.pl  

 

 
 
 
 

 
 

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa  

Oddział w Rzeszowie  
 

Seminarium szkoleniowo-promocyjne  
 

z cyklu 

 

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE 
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