Souběh veletrhů FOR PASIV 2022 potvrdil velký
zájem Čechů o úsporné bydlení
Praha, 10. března 2022 – Češi mají stále větší zájem o nízkoenergetické bydlení,
úspory energií v domácnosti i dotace na zvelebení bydlení. Ukázal to souběh veletrhů
FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, které ve dnech 3. až 5. března navštívilo
v PVA EXPO PRAHA více než 19 tisíc lidí. Akce se konala v souběhu s událostí
Střechy Praha. Oficiálními vozy veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM jsou
automobily značky FORD.

Téměř dvě stovky vystavovatelů pokryly svými poutavými expozicemi plochu 12 000
čtverečních metrů v halách výstaviště PVA EXPO PRAHA. Nejnovější technologie a
aktuální trendy z oblasti nízkoenergetického bydlení přilákaly do Letňan více než 19 tisíc
návštěvníků z řad profesionálů i široké veřejnosti. Veletržní souběh přinesl to nejlepší a
nejnovější z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a
vytápění. Velké pozornosti se těšily také prvky chytré domácnosti nebo poradenství
k současným možnostem získání státních dotací.
„Ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stínicí technice jsme v rámci veletržního souběhu
zrealizovali Poradenské centrum, kde návštěvníci získávali bezplatné rady týkající se stínicí
techniky, oken, projektů a realizace staveb, ale také například vhodných technologií a
státních dotací. Zájem ze strany veřejnosti ukázal, jak aktuální téma úsporného bydlení
v současnosti je,“ řekla ředitelka obchodního týmu souběhu veletrhů Kateřina Maštalířová.

Bohatý program i ceny TOP EXPO
Kromě poutavých expozic nejvýznamnějších firem proběhl také bohatý doprovodný
program. Jeho součástí byly přednášky, workshopy, prezentace případových studií a další
zajímavosti. Například o efektivitě automatizované stínicí techniky hovořili odborníci ze
Svazu podnikatelů ve stínicí technice, Centrum pasivního domu zase radilo, jak si doma
pořádně vyvětrat, zbavit interiér škodlivin nebo jak využít technologie řízeného větrání
v domech. Asociace dodavatelů montovaných domů pomohla zorientovat se na trhu
dřevostaveb a také představila příklady realizovaných projektů.
V rámci souběhu došlo také na udílení prestižních ocenění TOP EXPO za nejpoutavější
expozice. Za veletrh FOR PASIV zaujaly odbornou porotu nejvíce prezentace společností
HELUZ Cihlářský průmysl v.o.s. a BATIMA API CZECH, k.s. V rámci veletrhu FOR WOOD
byly těmi nejpoutavějšími expozicemi podle porotců stánky společností HAAS FERTIGBAU
spol. s r.o. a NOVATOP, výrobce AGROP NOVA a.s.
Oblíbený veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM se vrátí do Letňan
znovu v roce 2023.
Více informací najdete na: www.forpasiv.cz, www.for-wood.cz, www.for-therm.cz.

FOR PASIV, FOR WOOD, FOR THERM a Střechy Praha 2022 v číslech:
Počet vystavovatelů: 197
Celková výstavní plocha (v m2): 12 000
Počet návštěvníků: 19 772
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