Pasivní domy zděné i dřevostavby v hlavní roli
na veletrzích FOR PASIV a CESTY DŘEVA
Nabitý program a stovky renomovaných společností, to je každoroční synonymum
veletrhů FOR PASIV a CESTY DŘEVA. Poradenská centra, zajímavé přednášky,
konference, Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO a naučná stezka pro děti – to
vše a ještě víc najdou návštěvníci v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech v termínu 8.
– 10. února 2018. Ke každé zakoupené vstupence získají návštěvníci jako bonus
Ročenku pasivních domů.
Pro návštěvníky jsou připravena dvě poradenská centra. Informace o úsporných stavbách
poskytnou odborníci v Hale 5, na stánku číslo 5B15. Zájemcům budou k dispozici architekti,
projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, odborníci na větrání a vzduchotěsnost, experti na
dotace a financování. Na místě poradí například akademický architekt Aleš Brotánek, Josef
Smola z Projektového a inženýrského atelieru nebo Stanislav Paleček, jehož firma se zabývá
Blower Door testy a termografií, měřením radonu atd. Otázky týkající se dřevěných staveb.
a konstrukcí mohou lidé pokládat po celou dobu konání veletrhu expertům v Hale 2.
V rámci veletrhu FOR PASIV proběhnou přednášky na tato témata: Zdroje tepla pro úsporné
domy, Nejčastější chyby při výstavbě úsporných domů, Co je třeba zohlednit před zahájením
výstavby nové dřevostavby, Vytápění přes izolant - chytré řešení, nebo past? atd. Každý den
lze navštívit přednášku „Příběhy pasivních domů“ za účasti majitelů pasivních domů. Zástupci
Státního fondu životního prostředí ČR poradí s dotacemi od čtvrtka až do soboty na přednášce
s názvem: „Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi“.
Rovněž v rámci veletrhu CESTY DŘEVA budou v roubence společnosti DEKWOOD po celou
dobu konání veletrhu probíhat odborné přednášky na aktuální témata týkající se dřevostaveb.
Lidé se mohou dozvědět více o architektuře a technologii roubenek v Česku,
o masivních dřevěných panelech DEKPANEL, které jsou vhodné pro výstavbu nebo o velmi
přesném opracování dřeva pomocí CNC technologie.

Novinkou letošního veletrhu je třináctý ročník konference s názvem „Inovace pro nulové
budovy“, kterou zde poprvé uspořádá Centrum pasivního domu. Na společenském večeru
vyhlásí společnost ABF vítěze v soutěži Pasivní dům 2017, do které majitelé přihlašovali své
úsporné stavby od září loňského roku. Během prosince odborná porota vybrala ty, které ocení
Cenou odborné poroty, Cenou veřejnosti, Cenou generálního partnera a Cenou mediálního
generálního partnera.
Návštěvníkům krom bohatého doprovodného programu veletrh nabídne i honosné expozice
předních firem z oboru, jako jsou např. Wienerberger, Internorm, Heluz, Ytong, Jablotron
Living Technology, Atmos, SFŽP ČR, Dekwood a spousta dalších.

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

