
w OBIEKTACH  
SAKRALNYCH”

Konferencja:

„Realizacja inwestycji budowlanych 

12 września 2019
Dom Pielgrzyma ARKA w Licheniu Starym
ul. Klasztorna 4

Konferencja poświęcona budowie, renowacji, wyposażeniu 
i zabezpieczeniu obiektów sakralnych.

Pod Patronatem Honorowym  
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Losowanie nagród:
Wśród uczestników konferencji  
zostaną rozlosowane specjalne nagrody:

Program Konferencji:

Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr telefonu:
33 307 01 64, 531 633 373 lub mailem: biuro@obiektysakralne.pl

oraz:

Ogrzewacz szybko nagrzewający do zakrystii niemieckiej 
marki Stiebel Eltron – nagroda ufundowana przez firmę 
Automatik Elektrociepło

 9.30 – 9.40 Otwarcie konferencji, powitanie gości

 9.40 – 9.50 Ogrzewanie nadmuchowe w obiektach sakralnych – Thermico

 9.50 – 10.00 Oświetlenie i iluminacja obiektów sakralnych – 
Inspiracje Światłem

 10.00 – 10.10 Ogrzewanie obiektów sakralnych powietrzem poprzez 
wykorzystanie nagrzewnic pelletowych i gazowych – Zinerg

 10.10 – 10.20 Skuteczne metody sprzątania w kościele – VCS

 10.20 – 10.35 Energooszczędne ogrzewanie kościołów – Automatik

 10.35 – 10.45 Farby i tynki mineralne w renowacji obiektów sakralnych – Keim

 10.45 – 11.30 Przerwa kawowa. Konsultacje z ekspertami

 11.30 – 11.45 Polskie rozwiązania OZE gwarancją komfortu i oszczędności – 
Galmet

 11.45 – 12.00 Zastosowanie materiałów akustycznych, dźwiękochłonnych, 
dekoracyjnych – rozwiązania dla obiektów sakralnych – 
Sufmartech

 12.00 – 12.10 Cynk i tytan-cynk w architekturze sakralnej. Podstawy odbioru 
i najczęściej popełniane błędy w pracach blacharskich – 
Rheinzink

 12.10 – 12.20 Systemy nagłaśniające firmy BOSE – CadSystem

 12.20 – 12.30 Nagłaśniamy słowo – Rduch Elektroakustyka

 12.30 – 12.35 Losowanie nagród: Prozdrowotnej maty masującej  oraz 
ogrzewacza do zakrystii 

  – 12.40 Zakończenie konferencji. Wspólny obiad

Nagroda główna ufundowana przez portal 
www.obiektysakralne.pl
Mata masująca Casada Quattromed III o wartości 
2390 zł. zapewniająca rozluźniający masaż w domu lub 
samochodzie. Mata posiada kamienie nefrytowe, które 
są naturalnym źródłem promieniowania podczerwonego. 
Podgrzane, rozprowadzają po ciele lecznicze ciepło 
i wspomagają zdolności regeneracyjne organizmu.

Zaproszenie bezpłatne dla trzech osób

Stoiska ekspozycyjne:
W zdrowym ciele zdrowy duch – pokaz sprzętu prozdrowotnego – Domowe 
Sanatorium

Osuszanie murów metodą bezprzewodowej elektroosmozy – KAZ

CYFROWY PRZEWODNIK – Aplikacja na ekranie turysty, „prowadzi 
za rękę”. Zwiedzający nie zakłócają indywidualnej rozmowy z Bogiem. 
www.smart-przewodnik.pl 
SYSTEM PROMPTER – bezprzewodowy, uniwersalny system multimedialny 
dla Kościoła. Wyświetlanie tekstów, zdjęć i filmów. Praktyczne przedstawienie 
możliwości i wyjątkowości systemu – np. sterowanie i podgląd tekstów 
na smartfonie – GRALEX

Dodatkowe materiały informacyjne:
Ochrona pożarowa i izolacja akustyczna w systemie suchej zabudowy 
Fermacell – Fermacel GmbH

Odnawialne Źródła Energii w ofercie De Dietrich dla potrzeb grzewczych 
obiektów sakralnych – De Dietrich

Kamień naturalny w obiektach sakralnych – Marmur Dulemba

Preparaty do konserwacji powierzchni kamiennych – Instytut Chemii 
Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego



www.obiektysakralne.pl

Organizator:

Patronat medialny:

Wystawcy:


