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Veletrh FOR PASIV je určen všem specialistům, odborníkům a těm, kdo se zajímá o nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, ať už
jsou to mladí perspektivní lidé, kteří řeší úspory energie v novém bydlení či starší generace, která si chce dopřát ještě dostatek výhod a pohodlí
svého stávajícího domova. Probíhá každoročně v lednu, kdy se zájemci o takové bydlení připravují na nadcházející stavební sezónu a rozhodují
se o jednotlivých materiálech, technologiích či způsobu financování.
Jeho již tři úspěšně proběhlé ročníky nabídly návštěvníkům příležitost získat komplexní přehled v oboru nízkoenergetického a pasivního
bydlení. Zájem o úsporné domy potvrdila i vzrůstající návštěvnost, která v letošním roce překročila 17 700 návštěvníků. Důvodem jsou
nejen vypisované státní dotační programy, ale i lepší dostupnost informací pro zájemce. K tomu přispívá právě přehlídka novinek a trendů
od těch největších odborníků i atraktivní doprovodný program veletrhu. Ten ukázal v roce 2015 praktické zkušenosti majitelů již existujících
pasivní domů v ČR.
Na ploše téměř 1 000 m2 se v posledním ročníku představilo celkem 55 specializovaných firem. Velký zájem byl nejen o nabídku vystavovatelů, ale i o přednášky a konference. Nejatraktivnějším doprovodným programem veletrhu bylo Poradenské centrum, kde specialisté pomohli zájemcům o energeticky úsporné bydlení s plánováním, návrhem stavby i financováním takového bydlení. Odborné poradenství zajistili zástupci
aliance BAHAL a CENTRA PASIVNÍHO DOMU. Z velkého zájmu se těšila i konference Stavíme rodinný pasivní dům, která neopomenula
program Nová zelená úsporám.
V pořadí 4. ročník veletrhu FOR PASIV proběhne v multifunkčním areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech souběžně s novým projektem
CESTY DŘEVA a s veletrhy pořádanými společností Střechy Praha, s.r.o. – Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha. Součástí souběhu
veletrhů bude i okresní kolo velmi oblíbené Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
Budeme rádi, pokud u toho budete s námi!

Souběžné veletrhy:

STŘECHY PRAHA | SOLAR PRAHA | ŘEMESLO PRAHA
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