
 

PROGRAM SEMINARIUM  
 
 

1. Systemy ociepleń budynków oraz 

budowli 

2. Kompleksowe systemy uszczelnień 

balkonów oraz tarasów 

3. Nowoczesne izolacje przeciwwodne 

budynków oraz budowli 

4. Pytania i dyskusja. 

 

Seminarium prowadzić będzie:  

- Grzegorz Lechowski  

Product Manager  systemy elewacyjne   

 
 
 

TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM 

Seminarium odbędzie się 16 kwietnia (czwartek) 

2015 r. o godzinie  13
00

   w sali konferencyjnej 

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

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy                         

o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do 

dnia                    15 kwietnia 2015 r.  na adres: 

Polski Związek Inżynierów i Techników 

Budownictwa Oddział  w Rzeszowie;  

ul. PCK 2,  35-060 Rzeszów 

tel.: (17) 8624135, fax: (17) 8521389  

e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com 

 

INFORMACJE TECHNICZNE  
 
 
 

Od 1997 roku oferujemy innowacyjne 

produkty z zakresu zapraw do klinkieru, 

suchych zapraw budowlanych, systemów 

ociepleń i chemii budowlanej. 

Marka quick-mix gwarantuje najwyższą 

jakość, łatwość stosowania i idealne 

dopasowanie produktu do potrzeb 

konkretnego projektu. 

Quick-mix jest również właścicielem marki 

Tubag – jedynej na polskim rynku grupy 

produktów z oryginalnym reńskim trasem 

Tubag, szczególnie polecanych do bruku i 

kamienia naturalnego, systemów zapraw 

drogowych oraz produktów do konserwacji i 

renowacji zabytków. 

Stała obecność na rynku, uważna obserwacja 

trendów oraz ciągłe prace badawczo-

rozwojowe pozwalają nam oferować 

kompleksowe, praktyczne i ekologiczne 

rozwiązania systemowe. 

Jesteśmy z naszymi Klientami na każdym 

etapie realizacji projektu budowlanego. 

Zachęcamy do czerpania z korzyści jakie 

oferujemy w postaci najwyższej jakości 

produktów, a także innowacyjnych i 

ekonomicznych rozwiązań dla budownictwa. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Seminarium   

szkoleniowo-promocyjne  
 

z cyklu 

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE 
 

*** 

Innowacyjne rozwiązania systemowe 

izolacji i systemów elewacyjnych w 

ofercie quick-mix  
*** 

 

Rzeszów 16 kwietnia 2015 r.  
 

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

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

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

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

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

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

3. Zajmowane stanowisko: ....................................................... 

tel.: ......................................        fax: ...................................... 

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

 

• Informujemy, iż dane zostaną wykorzystane wyłącznie do 

wystawienia świadectwa uczestnictwa w seminarium. 

• Program seminarium spełnia wymogi w zakresie 

doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów 

budownictwa. 

• 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  

 
 

• quick-mix sp. z o.o. 

ul. Nyska 36 

57-100 Strzelin 

tel. (71) 392 72 20 

fax (71) 392 72 23 

e-mail: info@quick-mix.pl 

           www.quick-mix.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa 

Oddział w Rzeszowie  

 

 

Seminarium  

szkoleniowo-promocyjne 
 

z cyklu 

 

NOWE TECHNOLOGIE 

BUDOWLANE 
 
 

 
 

Innowacyjne rozwiązania 

systemowe izolacji i systemów 

elewacyjnych w ofercie                 

quick-mix  

 

 

Rzeszów 16 kwietnia 2015 r.  


