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Z a p r o s z e n i e 
na 

techniczne seminarium szkoleniowe przygotowane przez firmę CONSULT Szkolenia Techniczne 
przy współpracy z firmą BAUTECH Centrum Posadzek Przemysłowych i PZITB O/ Szczecin 

  

BUDOWA PARKINGÓW I GARAŻY SAMOCHODOWYCH 
KONSTRUKCJE I WYKONANIE 

26.06.2014, godz. 8.00-17.00, Al. Wojska Polskiego 99 (siedziba PZITB), Szczecin 
 

Rejestracja poprzez stronę  internetową www.szkoleniaconsult.pl 
 –  szkolenie jest częściowo odpłatne 

 
Adresatami szkolenia są generalni wykonawcy, wykonawcy, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowo-
architektoniczne, a w szczególności  kierownicy kontraktów, kierownicy projektów, kierownicy budów, 
kierownicy robót inspektorzy nadzoru, inżynierowie budowy, architekci i projektanci. 
 
Celem  szkolenia jest przedstawienie słuchaczom prawidłowych konstrukcji parkingów i garaży oraz  
odpowiedniego wykonania poszczególnych ich elementów, podjazdów, posadzek, dylatacji, odwodnień i 
zabezpieczeń hydroizolacyjnych, w oparciu o doświadczenie prelegentów i firm w tej dziedzinie. Prezentacje 
wykonane zostaną na przykładach z realizacji parkingów i garaży. Dokonana zostanie analiza błędów 
projektowo-wykonawczych, omówiony zostanie nadzór techniczny na budowie oraz odbiory wykonawcze.  
 
Szkolenie ma się przyczynić do poprawy organizacji pracy i współpracy międzybranżowej, zmniejszenia 
usterkowości prac oraz do zwiększenia trwałości wykonywanych obiektów budowlanych. 
 
Parkingi i garaże są obiektami silnie narażonymi na zespół czynników związanych  z warunkami ich 
eksploatacji.  Szczególnie destrukcyjny wpływ na obiekty wywierają drgania mechaniczne wywołane przez 
pojazdy, woda, sól i spaliny samochodowe. Obserwowana, znaczna usterkowość obiektów powodowana jest 
również błędami w ich zaprojektowaniu, niewłaściwym wykonawstwie oraz  zastosowaniem nieodpowiednich 
materiałów i technologii wykonawczych. Ważnym zadaniem jest proces kontroli budowy obiektów na każdym 
etapie ich wznoszenia, międzybranżowa koordynacja  prac oraz ścisła współpraca z doświadczonymi 
firmami.   
 
Prelekcje wygłoszone będą przez specjalistów zajmujących się zagadnieniami budowy parkingów i garaży 
samochodowych oraz przedstawicieli firm z poszczególnych branż.  
 
 

PROGRAM 
 
                    KONSTRUKCJE I WYKONANIE 
1. BUDOWA PARKINGÓW i GARAŻY – ZAGADNIENIA PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE 
– rodzaje parkingów i garaży 
– podstawy konstrukcyjno-projektowe 
– problemy projektowo-wykonawcze 
– przykłady wykonanych/zrealizowanych projektów 
– konstrukcje i wykonanie ramp zjazdowych – poprawne rozwiązania techniczne 
2. HYDROIZOLACJE I USZCZELNIENIA DYLATACJI W BUDOWOE PARKINGÓW SAMOCHODOWYCH 
3. SYSTEMY DYLATACJI DO RAMP I POSADZEK GARAŻOWYCH - ASPEKTY PROJEKTOWO-WYKONAWCZE 
4. OCHRONA PRZECIWOBLODZENIOWA RAMP, PODJAZDÓW PARKINGOWYCH I RUROCIĄGÓW 
5. SYSTEMY POSADZEK GARAŻOWYCH 
6. WYKONANIE ODWODNIEŃ POWIERZCHNI PARKINGOWYCH 
7. ODBIORY POSADZEK GARAŻOWYCH  
                      LUNCH 
                    IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZE 
8. IZOLACJE TERMICZNE FUNDAMENTÓW, ŚCIAN I  POSADZEK 
9. IZOLACJE WIBROAKUSTYCZNE W PARKINGACH I GARAŻACH 
10. WIELOFUNKCYJNE IZOLACJE TERMICZNE, AKUSTYCZNE I PPOŻ PARKINGÓW I GARAŻY 

  
 

http://www.szkoleniaconsult.pl/�


                      ZAPEZPIECZENIA I WYPOSAŻENIE PPOŻ 
11. SYSTEMY WENTYLACJI I ODDYMIANIA 
12. DETEKCJA CO I LPG - ZABEZPIECZENIA PARKINGÓW I GARAŻY PODZIEMNYCH 
13. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – WYDANIE ŚWIADECTW UDZIAŁU 
 

 
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

 
Szkolenie jest częściowo odpłatne w wysokości 250 zł netto + 23% VAT (307,50 zł) od osoby. Formularz 
zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.szkoleniaconsult.pl w zakładce szkolenia. Należy go pobrać 
do swojego komputera, wypełnić i wysłać na adres  szkolenia@szkoleniaconsult.pl  
 
Dla słuchaczy przygotowane są materiały szkoleniowe, a na zakończenie wydawane będą świadectwa 
udziału w szkoleniu. Kawa, herbata, napoje i ciastka będą dostępne przez cały czas szkolenia. Przerwy 
robione są na życzenie słuchaczy. W godzinach 13:00-13:30 przewidziany jest lunch z posiłkiem na ciepło.  
 
Kontakt:   szkolenia@szkoleniaconsult.pl;   tel. 509-53-41-56 
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