Přípravy na veletrh FOR PASIV jsou v plném
proudu
Bydlení se státní dotací, konference a renomované Poradenské centrum – to vše najdou
návštěvníci
na
šestém
ročníku
veletrhu
nízkoenergetických,
pasivních
a nulových staveb FOR PASIV. Ten se uskuteční v termínu 8. – 10. února 2018. Přípravy
na něj jsou v plném proudu. Kromě zajímavého doprovodného programu se na veletrhu
představí desítky předních dodavatelů staveb a technologií.
Již pošesté budou moci lidé, kteří mají zájem o nízkonákladové bydlení, navštívit veletrh
nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV, který se uskuteční ve dnech 8.
– 10. února 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Letos bude mít veletrh dvě hlavní témata.
Prvním z nich je život v pasivním domě, na kterém návštěvníci mohou získat zkušenosti od
majitelů pasivních domů. Druhým tématem jsou zdroje tepla se zaměřením zejména na ty
alternativní.
Kromě desítek renomovaných společností, které přivezou na veletrh představit své nejnovější
produkty a technologie, ale i osvědčené kousky, proběhne v rámci veletrhu doprovodný
program, který jistě zaujme. Návštěvníci se mohou těšit na Poradenské centrum, které bude
návštěvníkům k dispozici po celou dobu veletrhu, a ve kterém budou odborníci na slovo vzatí.
Nově se návštěvníci veletrhu mohou těšit na třináctý ročník konference s názvem Inovace pro
nulové budovy, kterou zde poprvé uspořádá Centrum pasivního domu.
Letos poprvé vybere odborná porota nejlepší výrobky a technologie veletrhu v soutěži GRAND
PRIX, která je určena pro vystavovatele veletrhu. Porotci budou hodnotit technické parametry,
progresivní technologie, netradiční nápad, mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, materiál,
ekologické hledisko, energetickou úspornost i možnosti uplatnění na trhu. Vyhlášení a předání
cen proběhne hned první den veletrhu.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím pobídkám Státního fondu životního prostředí, který v gesci
Ministerstva životního prostředí podporuje bydlení energeticky úsporné, očekávají organizátoři
veletrhu opět velkou návštěvnost. Ta v minulém roce překročila dvacet tisíc lidí během tří

výstavních dnů. To, že mají lidé chuť stavět, rekonstruovat, a tedy i vydat více financí za
kvalitnější a modernější produkty, dokazuje návštěvnost mezinárodního stavebního veletrhu
FOR ARCH, který se uskutečnil v září letošního roku, a na který dorazilo o deset tisíc
návštěvníků více než v roce 2016.
Veletrh FOR PASIV proběhne společně s veletrhem CESTY DŘEVA, který je zaměřen na
dřevostavby, dřevěné konstrukce, materiály, výrobky, zpracování a technologie dřeva a dále
s veletrhy pořádanými společností Střechy Praha s.r.o. V rámci veletrhů se uskuteční také
okresní kolo Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
Kontakt pro média:
Ing. Alena Bradáčová, PR manažerka, e-mail: bradacova@abf.cz, mobil: 739 003 164
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forpasiv.cz

