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ÚVODNÍ SLOVO

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet vystavovatelů: 178
Počet států: 4
Hrubá výstavní plocha (v m2): 9 600
Počet návštěvníků: 25 412
Počet akreditovaných novinářů: 79

Letošní ročník nás opět překvapil velkým zájmem návštěvníků o nízkoenergetické bydlení
a moderní vytápění. Tento trend je podpořen i současnou legislativou, a proto souběh
veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a nově FOR THERM zcela splnil očekávání jak ze strany
návštěvníků, tak očekávání našich vystavovatelů.
Jsem velice rád, že jsme mohli nabídnout kompletní nabídku našich výrobců a prodejců
z celé republiky. Nízkoenergetické bydlení je budoucnost, šetrnost k přírodě a k životnímu prostředí by mělo být součástí každé nové stavby, či rekonstrukce. Proto bych
rád poděkoval generálnímu partnerovi Státnímu fondu životního prostředí ČR, kde jsme
prostřednictvím Nové zelené úsporám informovali o dotačních titulech, které podtrhují
myšlenku našich veletrhů.
Už nyní pracujeme na přípravě dalšího veletrhu stejného zaměření, tedy se těšíme v září
na veletrhu FOR ARCH!

Matěj Chvojka
ředitel OT stavebnictví
OFICIÁLNÍ VOZY
PVA EXPO PRAHA

ZAHÁJENÍ A SPOLEČENSKÝ VEČER

ZAHÁJENÍ
Slavnostní zahájení souboru veletrhů proběhlo za účasti hned několika významných
osobností. Slavnostní pásku společně přestřihli ministr životního prostředí Mgr. Richard
Brabec, ředitel odboru územního plánování z Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Roman Vodný, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Ing. Karel Dobeš, ředitelka společnosti Střechy Praha Ing. Jitka Šefránková, ředitel odboru
stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Sefarín
a generální ředitel a místopředseda představenstva Tomáš Kotrč.
Po slavnostním přestřižení pásky navázala společná prohlídka vybraných expozic.

VEČÍREK
Po zahájení veletrhu se v podvečer téhož dne uskutečnilo společenské setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a významných hostů. Příjemné setkání probíhalo v prostoru
Vstupní haly II a bylo doprovázeno vystoupením hudební skupiny Jazzika.
Ke zpestření večera napomohly ochutnávky moravských vín z Vinařství Němčičky Tomáš
Procházka, bohatý raut a jako zábavný bonus si každý mohl odnést veselou karikaturu.
PARTNER SPOLEČENSKÉHO VEČERA

TOP EXPO

FOR PASIV

FOR WOOD

Za veletrh FOR PASIV byly jako nejpoutavější oceněny expozice STIEBEL ELTRON, Systemair a SUN SYSTEM.

V rámci veletrhu FOR WOOD porotu nejvíce zaujaly expozice společností ATRIUM,
Puidukoda CZ a Dřevostavby MC NOVÁK za domy NOVATOP.

ÚSPORNÝ DŮM 2019

Cílem Soutěžní přehlídky energeticky úsporných budov ÚSPORNÝ DŮM je představit
široké veřejnosti moderní české stavby 21. století a ocenit nejlepší úsporné projekty současnosti. V Česku se jich už každoročně postaví stovky, stejně jako energeticky úsporných budov. Které z nich jsou NEJ? Pomozte nám je najít! Chceme ukázat, že kvalitně
postavené nebo zrekonstruované stavby jsou komfortní, šetrné ke všem zdrojům a dostupné prakticky každému.

Jaké stavby oceňujeme?
Nové nebo zrekonstruované. Rodinné,
bytové i administrativní. Nulové, pasivní
a energeticky úsporné. Do soutěžní přehlídky se může přihlásit vlastník stavby
nebo zástupce.
Do Soutěžní přehlídky se celkově přihlásilo
52 staveb, z toho odborná porota vybrala
20 novostaveb a 7 rekonstrukcí, které bojovaly o vítězství v hlasování veřejnosti.

V SOUTĚŽI BYLY OCENĚNY
TYTO STAVBY:
Cena odborné poroty:
• pasivní novostavby / rodinné domy:
Dům ATREA Jistebsko
• pasivní novostavby / ostatní budovy:
Základní škola Psáry
• úsporné rekonstrukce / rodinné domy:
Náš dům
• úsporné rekonstrukce / ostatní budovy:
Obchodní akademie Česká lípa
Cena generálního partnera:
Dům ATREA Jistebsko
Cena veřejnosti s 418 hlasy:
Dům ATREA Jistebsko
Do Soutěžní přehlídky se celkově přihlásilo
52 staveb, z toho odborná porota vybrala
20 novostaveb a 7 rekonstrukcí, které bojovaly o vítězství v hlasování veřejnosti.

GENERÁLNÍ PARTNER

VYHLAŠOVATEL

ORGANIZÁTOR

DŘEVOSTAVBA ROKU
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Čtenářská anketa Dřevostavba roku časopisů DŘEVO&stavby a sruby&roubenky je každoročním kláním dřevostaveb publikovaných jako redakční návštěvy ve zmíněných časopisech. Během celého roku pak všechny tyto dřevostavby soutěží o přízeň hlasujících
na webu drevoastavby.cz v sekci dřevostavba roku.
V sobotu 8. 2. 2020 proběhlo vyhlášení vítězů ankety Dřevostavba roku 2019 v rámci
veletrhu FOR WOOD 2020, který je každoročním partnerem ankety. Moderování se jako
každý rok ujal zkušený profesionál Aleš Cibulka. V celoroční anketě tentokrát soutěžilo
celkem 40 dřevostaveb.
Uděleny byly ceny:
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1. Absolutní vítěz ankety
ARCHCON atelier, a.s.r.o. / DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.
2. Vítěz kategorie MONTOVANÉ dřevostavby
ARCHCON atelier, a.s.r.o. / DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.
3. Dřevostavba roku 2019 časopisu DŘEVO&stavby
společnost 3AE, s.r.o.
4. Vítěz kategorie MASIVNÍ dřevostavby
OK PYRUS, s.r.o.
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5. Cena REDAKCE časopisu sruby&roubenky
Roubenky Roman Střihavka
6. Cena ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ
ATRIUM, s.r.o.
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ŘEKLI O NÁS...

FOR PASIV
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH, FOR PASIV
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
E: mastalirova@abf.cz

Společnost Evora CZ, s. r. o. se zabývá technologiemi a vnitřním prostředím moderních staveb nebo
budov po rekonstrukci od návrhu přes realizaci až po servis. Již tradičně se účastníme veletrhu FOR
PASIV, který pro nás představuje profesionální zážitek. V minulosti jsme si z této akce odnesli řadu
ocenění a získali jsme mnoho nových kontaktů. Veletrh FOR PASIV a zejména přímý kontakt s jeho
návštěvníky jsou pro naši společnost velkým přínosem, proto v této naší tradici chceme i nadále
pokračovat. Účast naší společnosti na tomto veletrhu pro nás představuje skvělou příležitost, kdy
můžeme přímo na místě konzultovat a navrhovat projektová řešení nebo vytvářet koncepční návrh
komplexního řešení s ohledem na přání klienta a udržitelnosti stavby v dlouhodobém horizontu.
Na veletrhu FOR PASIV také pravidelně využíváme možnosti zúčastnit se odborných přednášek
a konferencí. Naše společnost oceňuje organizaci týmem ABF, zejména co se týče profesionálního
zajištění služeb od počátku do ukončení akce a odbornou komunikaci.
Bc. Petra Bílková, marketing a PR I Evora CZ, s.r.o.
Již několik let se naše firma Izopol Dvořák, s.r.o. zúčastňuje buď sama, nebo ve spolupráci s našimi
obchodními partnery veletrhu FOR PASIV. Průběh veletrhu jako takového hodnotíme velice pozitivně
a již teď uvažujeme o účasti na dalších ročnících. Jedno je však jisté, budeme muset posílit personální obsazení stánku, protože letos jsme měli co dělat, abychom všem návštěvníkům vyšli vstříc.
Tento veletrh bereme jako možnost, jak širší veřejnosti představit naše výrobky spojené s výstavbou
energeticky úsporných staveb a moc nás těší, že zájem lidí o tyto stavby rok od roku stoupá.
Jménem našeho týmu bych tak rád poděkoval společnosti ABF, a.s. za organizaci veletrhu a popřál
veletrhu další úspěšné roky.
Ing. Jiří Koudelka, manažer vývoje I Izopol Dvořák, s.r.o.
Stavebních veletrhů FOR PASIV a FOR ARCH se Státní fond životního prostředí ČR účastní pravidelně již několik let. Letos vůbec poprvé jsme se stali generálním partnerem. Veletrh vnímáme jako
skvělou příležitost setkat se s lidmi, kteří plánují stavbu či rekonstrukci svých domů, poradit jim,
jak nejlépe postupovat, aby jejich dům byl co nejúspornější a oni zároveň díky dotaci ušetřili. První
den bývá na veletrzích obecně slabší, co se návštěvnosti týče, to však rozhodně neplatí pro letošní
ročník veletrhu FOR PASIV. Po celou dobu byl náš stánek doslova v obležení, naši odborníci zodpověděli stovky konkrétních dotazů návštěvníků, z nichž se, věřím, brzy stanou naši žadatelé. Účastí
na veletrhu získáváme na oplátku od návštěvníků cennou zpětnou vazbu, kterou můžeme následně
promítnout při přípravě našich dotačních programů Nová zelená úsporám, Dešťovka ad. Děkujeme
organizátorům za přípravu celého veletrhu a jsme rádi, že jsme mohli být jeho významnou součástí.
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

ŘEKLI O NÁS...

FOR THERM
ZUZANA ŠPONAROVÁ
MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH, FOR THERM
T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
E: sponarova@abf.cz

S výstavou jsme byli spokojeni. K našemu překvapení, i když jsme vlastně byli až na konci výstavy,
bylo u našeho stánku stále plno, a to od zahájení výstavy, až do poslední chvíle před jejím ukončením. V našem „novém roubeném“ výstavním stánku, který přitahoval mnoho návštěvníků, jsme
prezentovali stávající sortiment a dva nové výrobky.
Navštívilo nás spoustu obchodních partnerů, kolegů z branže a mediální partneři. Vyměnili jsme si
informace týkající se našeho oboru. Od návštěvníků jsme získali informace týkající se požadavků
na kamna a sporáky, tudíž máme náměty pro další vývoj, a také jsme uzavřeli několik objednávek. Termín výstavy dává návštěvníkům dostatek času pro výběr a pořízení topidla pro nadcházející
topnou sezónu. Organizace byla skvělá, montáž i demontáž proběhla bez komplikací. Tímto Vám
oběma a celému vašemu týmu děkujeme za perfektní organizaci.
Přeji, ať se vám i nadále dobře daří a máte spokojené klienty, tak jako i my.
Lenka Kasperlíková, vedoucí obchodního oddělení | KVS Ekodivize a.s.
Ačkoliv od skončení veletrhu ještě neuplynulo mnoho času a statistiky se teprve zpracovávají, odpovědět na otázku „Jaký byl FOR THERM 2020?“ můžeme už teď.
Prvotní nejistotu z premiérového ročníku jak na straně organizátorů, tak i na straně vystavovatelů už
po několika minutách po otevření vstupů vystřídala dobrá nálada. Návštěvníků a zájemců o sekci
kamen, krbů a kotlů bylo víc než dost po celé tři dny. Určitě tomu pomohly souběžně probíhající
veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD. Ale především aktivní zájem organizačního týmu FOR THERM,
který neustále korzoval mezi vystavovateli, zjišťoval zpětnou vazbu a zajišťoval drobné nedostatky.
Na stánku HAAS+SOHN bylo stále dost zájemců o informace ke kamnům a vytápění. Především
velká kachlová kamna Matera působila jako magnet.
Jsme rádi, že jsme mnoha lidem ukázali, že např. pelety nepatří jen do kotlů, ale můžete s nimi vykouzlit teplo domova v obývací místnosti a ještě si užít pohled do plamene.
Ještě jednou děkujeme organizátorům veletrhu FOR THERM a příští rok zase na viděnou.
Michaela Cintlová, HR & PR | HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.
První účast a hned nadšení! Tak hodnotily naši vystavující členové únorový veletrh FOR THERM.
Dobrá reklama v médiích, hojný počet návštěvníků a spokojené firmy, jejichž prodejci se na svých
stáncích nezastavili. To je tajné přání mnoha domácích i zahraničních výstav, které se však na této
akci do puntíku naplnilo. Pro Klastr Česká peleta, který sdružuje stovku firem zabývajících se ekologickým vytápěním dřevními palivy, je podstatné i propojení s veletrhem FOR WOOD – obě akce mají
podobnou cílovou skupinu a dobře se doplňují. Nezbývá než dodat: „Napřesrok se opět uvidíme
v Letňanech na FOR THERM 2021“.
Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta

ŘEKLI O NÁS...

FOR WOOD
BLANKA STÁVKOVÁ
MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH, FOR WOOD
M: +420 725 989 378
E: stavkova@abf.cz

Veletrh FOR WOOD byl pro nás opravdu kulturním zážitkem. Jsme nadšení z toho, že návštěvníci
projevovali opravdový zájem o vystavené produkty Woodmood, tedy že si nepřišli jen nasbírat letáčky, ale rádi se s námi zapojili do hovoru. Sdíleli s námi své potřeby i přání a my jsme jim naopak
poskytli co nejvíce informací, které budou potřebovat při výběru některého z produktů, ať už značky Woodmood anebo jiného dřeva, které máme jako výrobci dřevěných profilů, firma Puidukoda,
ve svém portfoliu. Veletrh FOR WOOD byl velkým přínosem jak po stránce získání nových kontaktů,
tak pro upevnění značky Woodmood i Puidukoda na trhu a v neposlední řadě – byl i výbornou teambuildingovou příležitostí.
Ing. Pavla Bortlová, jednatelka I Puidukoda CZ s.r.o.
Pro tento ročník veletrhu FOR WOOD jsme představili zcela nový design výstavního stánku. Netrpělivě jsme očekávali reakce návštěvníků. A musím s potěšením říci, že se nová podoba stánku líbila
a hlavně jsme měli opravdu velký zájem o stavbu rodinných domů. Děkujeme organizátorům tohoto
již tradičního veletrhu zaměřeného přímo na výrobce dřevostaveb. Jsme rádi, že čas věnovaný návštěvníkům se vyplatil a těšíme se na další ročník.
Věra Doubková, marketing I A T R I U M , s. r. o.
„Naše společnost se každý rok účastní v ČR pouze jednoho veletrhu, a to zaměřeného na dřevostavby. S ohledem na vyprofilování veletrhů v loňském roce jsme se letos po cca 10 letech vrátili
do Letňan. Veletrh FOR WOOD je díky pouhým třem dnům konání velmi intenzivní, což oceňujeme.
Počet a zájem návštěvníků nás velmi mile překvapil. Společně s naším spoluvystavovatelem – Dřevostavby MC – jsme si odnesli spoustu zajímavých poptávek, kontaktů i podnětů. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě a organizaci podíleli, a těšíme se na další spolupráci.
Ing. Jiří Oslizlo, předseda představenstva I AGROP NOVA a.s.,
výrobce systému NOVATOP

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. (NEK) sdružuje společnosti působící
v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu, aktivně spolupracuje s univerzitami
a výzkumnými středisky, což přináší silné partnerství rozvíjející lidský potenciál v oblasti
výzkumu a inovací. Hlavním těžištěm spolupráce je podpora synergií mezi energetikou
a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Zatím největšími
investicemi klastru jsou technologie trigenerace ve společnosti SBU PLASTICS Zubří
a experimentální zkušební zařízení pro využití čisté energie z odpadů a biomasy v areálu
Dřevoparu v Lošticích. NEK se může prezentovat vlastní mobilní diagnostickou laboratoří,
která je vybavena unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru.
NEK ve spolupráci s partnery realizuje také projekty vedoucí k rozšíření informací
o energetice mezi širokou a laickou veřejnost. Jedním z těchto projektů, který si klade
za cíl organizaci interaktivních seminářů, workshopů a účast na výstavách a veletrzích
je projekt Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0
/0.0/17_149/0011812. Projekt je realizován za finanční podpory Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Spolupráce – Klastry
(výzva IV.)

PŘEDSTAVENÍ VELETRHŮ

VELETRŽNÍ KALENDÁŘ ABF / TRADE FAIR CALENDAR

multifunkční

22. – 24. 1. FOR
			
12. – 15. 2. FOR
		
19. – 22. 3. FOR
			
		 FOR
			
		 FOR

PASIV

03. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
03rd	Trade Fair for Low-energy, Passive and Zero-energy Building
06. rybářský veletrh
06th Fishing Trade Fair
HABITAT
22. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
22nd Trade Fair for Housing, Construction and Renovation
FURNITURE
05. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu
05th International Trade Fair for Furniture and Interior Design
OFFICE
05.	mezinárodní veletrh kancelářského nábytku, vybavení obchodních a společenských
prostor
			
05th	International Trade Fair for Office Furniture, Business and Public Space Equipment
		 FOR GARDEN
09.	mezinárodní veletrh zahradní architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně
th
			
09 	International Trade Fair for Garden Architecture, Furniture, Technology and Public Greenery
		
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
21. specializovaná výstava nových projektů bydlení
			
21st Specialized Exhibition for New Housing Projects
27. – 29. 3. FOR BIKES
06. veletrh cyklistiky
			
06th Cycling Trade Fair
		 FOR CARAVAN
06. výstava obytných automobilů a karavanů
			
06th Trade Fair for Motor Homes and Caravans 		
9. – 12. 4. FOR FAMILY
Soubor veletrhů pro rodinu a volný čas
			
Set of Trade Fairs for Family and Free Time
		 FOR KIDS
11. veletrh potřeb pro děti
			
11th Trade Fair for Children’s Products
		 FOR PETS
05. veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata
			
05th Trade Fair for Pet Supplies
		 FOR SENIOR
09. veletrh pro plnohodnotný aktivní život
			
09th Trade Fair for Full-value Active Living
21. – 23. 4. FOR INDUSTRY
14. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
			
14th International Trade Fair for Engineering Technologies
		 FOR SURFACE
08. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií
			
08th International Trade Fair for Surface Treatments and Finishing Technologies
		
FOR ENERGO
04.	mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
			
04th	International Trade Fair for Electricity Generation and Electric Power Distribution
		
FOR AUTOMATION
03. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky
			
03rd International Trade Fair for Automation, Control Technology and Measuring Equipment
		
FOR WELD
02. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení
			
02nd Trade Fair for Welding, Soldering and Gluing Technologies
12. – 14. 5. REKLAMA POLYGRAF
22. mezinárodní veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů
			
22nd International Trade Fair for Advertising, Media, Printing and Packaging
		 FOR 3D
01. veletrh 3D technologií
			
01st Trade fair for 3D technology
		
EVENT DAY
03. veletrh eventových služeb
		
03rd Trade Fair for Event Services
FOR MUSIC & SHOW
02. veletrh hudebních nástrojů, zvukové a osvětlovací techniky
			
02nd	Trade Fair for Musical Instruments, Sound and Light Technique
FOR DIGI
01. veletrh spotřební elektroniky
			
01st Trade Fair for Consumer Electronics
15. – 19. 9. FOR ARCH
26. mezinárodní stavební veletrh
			
26th International Building Trade Fair
		 FOR THERM
06.	veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky
			
06th	Trade Fair for Heating, Alternative Sources of Energy and Air Conditioning
		 FOR WOOD
10.	veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu
			
10th	Trade Fair for Wooden Buildings and Utilisation of Wood for Construction
		 BAZÉNY, SAUNY & SPA
10. veletrh bazénů, koupacích jezírek, technologií a saun
			
10th	Trade Fair for Swimming Pools, Natural Swimming Ponds, Technology and Saunas
		 FOR WASTE & WATER
10.	veletrh recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie
			
10th	Trade Fair for Recycling, Waste & Water Management, Cleaning and Ecology
1. – 4. 10. FOR INTERIOR
06. veletrh nábytku, interiérů a designu
			
06th	Trade Fair for Furniture, Interiors and Design
		 FOR DECOR & PRESENT
06. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků
			
06th Trade Fair for Decorations, Home Accessories and Gifts
		 FOR GASTRO & HOTEL
05.	mezinárodní veletrh gastronomie, hotelového a restauračního zařízení
			
05th	International Trade Fair for Gastronomy, Hotel and Restaurant Equipment
8. – 11. 10. FOR TOYS
06. veletrh hraček a her
			
06th Trade Fair for Toys and Games
		 FOR BABIES
06. veletrh potřeb pro děti a kojence
			
06th Trade Fair for Children’s and Baby Products
		 FOR GAMES
04. veletrh videoher a interaktivní zábavy
			
04th Trade
Fair for Video
and Interactive
Entertainmentww
Maximální kapacita sálu 650 osob | Stanice metra
Letňany
400Games
m | Přilehlé
parkoviště
s kapacitou až 3 000 míst |
10. – 13. 12. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY
07. veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží
Prostorné foyer
všech
| Salonek
pro VIPGoods
hosty | Zázemí pro organizátory
		 přímo u sálu | Bezbariérový přístup
07th do
Trade
Fair for prostor
Gifts, Decorations
and Household
FISHING

veletržní areál
Kongresový sál

VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH – VSTUPNÍ HALA II

akcí a catering | Jídelní a osobní výtah | Toalety v obou patrech | Šatna | Informace | Kavárna | Restaurace

ADRESA AREÁLU:
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, 199 00 Praha 18 – Letňany
T: +420 225 291 612, info@pvaexpo.cz

www.pvaexpo.cz

KONTAKTY
MATĚJ CHVOJKA
ŘEDITEL OBCHODNÍHO TÝMU
FOR ARCH, FOR PASIV
T: +420 225 291 120
M: +420 724 267 382
E: chvojka@abf.cz
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH, FOR PASIV
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
E: mastalirova@abf.cz

BLANKA STÁVKOVÁ
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH, FOR WOOD
M: +420 725 989 378
E: stavkova@abf.cz
ZUZANA ŠPONAROVÁ
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH, FOR THERM
T: +420 225 291 102
M: +420 739 003 133
E: sponarova@abf.cz
ING. MIROSLAVA DOHNALOVÁ
MANAŽERKA ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU
T: +420 225 291 116
M: +420 739 003 172
E: dohnalova@abf.cz

JANA ZAHRADNÍČKOVÁ
MANAŽERKA TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
T: +420 225 291 115
M: +420 739 003 150
E: zahradnickova@abf.cz
PATRICIE VLKOVÁ
PRODUKČNÍ OT STAVEBNICTVÍ
M: +420 739 003 140
E: vlkova@abf.cz

PARTNEŘI VELETRHU
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER

.cz

PASIVNÍ

domy

PASIVNÍ

domy
ZÁŠTITA

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí
zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi
nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů
energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).
Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů
(především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR
s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou
například zvýšení kvality bydlení občanů,
zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování
dlouhodobých progresivních trendů.

ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ VOZY
PVA EXPO PRAHA

ODBORNÁ ZÁŠTITA

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

FOR PASIV

VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH A NULOVÝCH STAVEB

FOR WOOD

VELETRH DŘEVĚNÝCH STAVEB, KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

FOR THERM

VELETRH KRBŮ, KAMEN A KOTLŮ

www.pvaexpo.cz

2021

