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SLOVO

Sedmý ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV letos
zaznamenal opět velký nárůst zájmu jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky. Významnou
měrou přispěl i veletrh FOR WOOD, kde se v letošním roce účastnilo přes 70 firem. Nabídka
dřevěných staveb a konstrukcí vzbudila velký zájem u návštěvníků a společně veletrhy vytvořily ucelenou nabídku úsporného bydlení.
V roce 2020 čeká tento souběh velká novinka, a to rozšíření o veletrh FOR THERM. Jeho
specializací budou kamna, krby a kotle a slibuje tím uspokojení poptávky z tohoto oboru ze
stran vystavovatelů a investorů.
Návštěvníci se již nyní mohou těšit na komplexní nabídku státních dotačních programů pro
podporu nízkoenergetického bydlení, na tematické přednášky, bezplatná poradenská centra,
kde budou mít příležitost osobně realizovat a domluvit své představy přímo s odborníky, a na
kompletní sestavu firem ze všech segmentů nízkoenergetického a pasivního stavění.
Rok 2020 a uplatnění požadavků pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie se nezadržitelně blíží, a tak se cesty běžné výstavby a pasivních domů potkávají. Naším cílem je uspokojit
jak laickou, tak i odbornou veřejnost a ve spolupráci s našimi vystavovateli a odbornými partnery zajistit při veletrhu veškeré důležité informace, potřebnou inspiraci a nové technologie.
Těšíme se opět na viděnou v roce 2020!

Matěj Chvojka
ředitel OT stavebnictví

OFICIÁLNÍ VOZY VELETRHU

ZAHÁJENÍ
VELETRHŮ
Slavnostní zahájení souboru veletrhů proběhlo za účasti ministra životního prostředí Richarda
Brabce, rektora ČVUT v Praze Vojtěcha Petráčka, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Marcely Pavlové, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana, předsedy představenstva AMSP Karla Havlíčka a ředitelky Střechy Praha Jitky Šefránkové. Za hostitele
veletrhů se slavnostního aktu zúčastnil předseda představenstva ABF, a.s. Pavel Sehnal.
Na úvodní projevy a slavnostní přestřižení pásky navázala společná prohlídka vybraných expozic, ke které se připojili další hosté - mj. ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Petr
Serafín a viceprezident HK ČR Roman Pommer.

SPOLEČENSKÝ
VEČER
První den veletrhu v podvečer proběhlo společenské setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a významných hostů, a to přímo v prostoru Vstupní haly II.
Zpestřením programu bylo krom bohatého rautu vystoupení hudební skupiny Klasickej postup. Příjemné chvíle z večera bylo možné zdokumentovat ve fotokoutku SmyBox a kvalitní
moravská vína rozlévalo vinařství Procházka.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE FOR PASIV A FOR WOOD 2019
Počet vystavovatelů: 159			
Celková výstavní plocha (v m2): 8 570
Počet zahraničních vystavovatelů: 3
Počet návštěvníků: 25 360
Počet států: 4				Počet akreditovaných novinářů: 86
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MANAŽERKA VELETRHU FOR ARCH, FOR PASIV
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
MASTALIROVA@ABF.CZ

Výstava FOR PASIV je pro nás poměrně nová. Soustředili jsme se dlouhé roky na jinou akci v podobném termínu. V minulém roce, kdy jsme se zúčastnili spíše zkušebně, jsme měli zajímavou
zpětnou vazbu našich obchodníků a o této výstavě jsme tedy vážně uvažovali i pro tento rok. Již
první den bylo jasné, že personální obsazení stánku je třeba posílit. V šesti lidech jsme nakonec
měli co dělat, abychom vyšli včas vstříc všem procházejícím zájemcům. A několik dní po výstavě
nás již klienti osobně kontaktují, ještě dříve, než si stačili obchodníci odpočinout. Lidé, kteří staví
své nové nízkoenergetické a jinak úsporné domy, přicházeli s konkrétními představami a projekty.
To je jistě hlavní předností výstavy FOR PASIV. Jsme menší ale plodný český výrobce tepelných
čerpadel s působením od roku 1994 a také z tohoto důvodu obhajujeme, pro někoho možná
vyšší pořizovací cenu svých výrobků. Ve spolupráci s veletrhem FOR PASIV máme v plánu pokračovat a do budoucna budeme rádi za více investorů provádějících rekonstrukce s využitím
současných dotačních pobídek.
Martin Samek, obchodní ředitel | Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Jako pravidelný účastník a aktivní vystavovatel veletrhu FOR PASIV oceňujeme tuto událost
a společně s veletrhem FOR ARCH ji shledáváme styčným milníkem, propojení investora, dodavatele a osvětových organizací v oboru stavitelství v naší zemi. Kvitujeme seznámení široké
škály návštěvníků s problematikou materiálů, technologií a vývojových idejí našeho odvětví
a snažíme se v této diskuzi aktivně zapojovat sdílením našich zkušeností, ať přímo na prezenční ploše veletržních hal, tak účastí v přednáškových blocích. Samotné akce se účastníme
i pro možnost setkání a komunikace s dalšími kolegy, odborníky se společnými cíli, posouvat
hranice komfortního bydlení, využívat nové dostupné technologie a optimalizovat návrhy pro
usnadnění života uživatele pasivního či nízkoenergetického domu. Jsme rádi, že touto formou
neprezentuje veletrh FOR PASIV pouze produkt stavební evoluce, ale ukazujeme návštěvníkům životní styl, možný směr jejich představ o úsporném a funkčním bydlení. Za celý tým společnosti ProjektyDomů, bychom rádi prokázali pořadatelům ABF uznání za tuto povedenou
akci a popřáli samotnému veletrhu další úspěšné roky, ať je stále místem objektivním k dravosti stavebního trhu, místem inspirujícím a místem, které lidem plní přání a sny o bydlení.
Ing. arch. Lubomír Korčák | ProjektyDomů s.r.o.
Veletrh FOR PASIV je pro nás prestižní výstava, kde se naše společnost Wolf system spol. s r.o.
ráda prezentuje a setkává s obchodními partnery a zájemci o realizaci individuálních dřevostaveb,
na které se především zaměřujeme.
Příjemné zázemí, organizační a technická podpora týmu společnosti ABF, a.s. dělá tento veletrh
oblíbený a přínosný pro široký okruh zájemců. Zajímavé přednášky a zájem návštěvníků o nové
technologie na poli stavebnictví a především dřevostaveb zaručuje účinnou prezentaci naší firmy.
Velice rád bych poděkoval týmu společnosti ABF, který se podílel na organizaci veletrhu a zajištění
odborných prezentací a dobrého jídla.
Bc. Tomáš Peterka, vedoucí oddělení dřevostaveb | Wolf system spol. s r.o.

MANAŽERKA VELETRHU FOR WOOD
BLANKA STÁVKOVÁ
M: +420 725 989 378
STAVKOVA@ABF.CZ

ŘEKLI
ŘEKLI O
NÁS
O NÁS...

Na veletrh FOR WOOD se naše společnost přihlašovala s mírnou obavou, neboť dlouhodobě
využíváme k propagaci rodinných domů jiné kanály. Byl jsem velmi mile překvapen organizací
a celým průběhem veletrhu. První den bývá obecně poněkud horší, co se návštěvnosti týče,
ne však na tomto veletrhu. Po celou dobu jsme na našem stánku odpovídali na otázky návštěvníků, z nichž se, doufám, brzy stanou naši klienti. V sobotu jsme dokonce museli posílit
počet obchodních zástupců na stánku tak, abychom byli schopni reagovat na všechny dotazy. Celkově hodnotím veletrh FOR WOOD velmi pozitivně a těším se na další ročník.
Ing. Michal Řehulka, vedoucí prodeje rodinných domů | Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
DOMY D.N.E.S. s.r.o. jsou tradičním vystavovatelem na veletrzích pořádaných společností ABF. Za léta spolupráce s veletržní správou jsme získali důvěru našich zákazníků.
Naší prezentací na veletrzích PVA EXPO PRAHA získáváme nové kontakty na budoucí
stavebníky našich domů. Většina investorů si firmy prověřuje a zjišťuje reference přes internet, ale nakonec potřebují osobní setkání, zkušenost se svým potencionálním dodavatelem. A k tomuto setkání jsou právě nejvhodnější veletrhy, kde se budoucí investor může
setkat s vybranými firmami, což investoři většinou očekávají a oceňují. Potvrzují nám, že
je pro ně důležité firmu uvidět naživo a zjistit, zda jim bude tým, který je bude provázet
výstavbou jejich domu, vyhovovat. Klienti nás zároveň dlouhodobě na veletrzích ABF monitorují a utvrzují se v tom, že jsme stabilní firma, kterou očekávají na dalším veletrhu, kde
padne jejich konečné rozhodnutí, kdo bude jejich dodavatel. Již teď se těšíme na další
spolupráci s ABF na připravovaných veletrzích.
Tomáš Tesař, jednatel | DOMY D.N.E.S. s.r.o.
Naše firma se strategicky každý rok účastní vždy jen jednoho cíleně zaměřeného veletrhu.
Rozhodnutí, kde se prezentovat v roce 2019, nebylo vzhledem k okolnostem pro nás vůbec jednoduché, ale musím říci, že již po prvním dni stráveném na veletrhu FOR WOOD
jsem věděl, že jsme se rozhodli správně. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další
spolupráci.
Ing. arch. Pavel Horák, jednatel společnosti | Prodesi/Domesi

TOP EXPO

FOR PASIV
Do 25 m2
REVEL, s.r.o. – Česká společnost Revel dodává a instaluje celý systém vytápění a rozvodů vody na klíč. I přes to, že disponuje projekcí, zpracování projektové dokumentace není
podmínkou. Zaručuje profesionální přístup a práci s vysoce kvalitními produkty i materiálem.
PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. – Poskytuje služby v oblasti výstavby pasivních domů od návrhu
až po realizaci a provádí jejich energetickou a ekonomickou optimalizaci. Disponuje samostatným
oddělením pro technologie do pasivních domů se specializací na vytápění a větrání s rekuperací.

Nad 25 m2
BEAM ČR s.r.o. – Společnost Beam nabízí jediné centrální vysavače na trhu s klinicky prokázaným snížením alergických obtíží. Jejich systémy řízeného větrání a rekuperace zaručují
dostatečný objem čerstvého vzduchu tam, kde je potřeba. Hliníkové pergoly zase vytvoří
opravdu exkluzivní místo, kde se budete cítit stylově a pohodlně.
BAUMIT, spol. s r.o. – Baumit pod svou značkou vyrábí a prodává stavební hmoty pro fasády, omítky a potěry, stejně jako výrobky pro lepení obkladů a dlažeb, hrubou stavbu, zahradní
úpravy a zpevněné plochy.

FOR WOOD
Do 25 m2
Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. – Působí na českém trhu víc než dvacet let.
Domy staví v systému „two by four“ = domy se montují z jednotlivých komponentů přímo na
místě stavby. Díky tomu může společnost Holiday-Pacific uspokojit náročnější přání zákazníka.
NEMA Dřevostavby s.r.o. – Česká rodinná firma NEMA oslavila v září 2018 čtvrtstoletí od
svého vzniku. Realizuje dřevostavby podle typových i individuálních projektů (bez rozdílu
ceny) a s možností předání v jakékoli fázi výstavby (od hrubé stavby po rodinný dům na klíč).

Nad 25 m2
DOMY D.N.E.S. s.r.o. – Společnost DOMY DNES je ryze českou firmou založenou v roce
2005. Zrealizovala již 220 rodinných domů po celé České republice. Firma se zabývá výrobou
a dodávkou kvalitních dřevostaveb. Na přání klienta jsou domy vyráběné na míru nebo podle
katalogu společnosti.
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. – Zabývá se převážně individuální výstavbou dřevostaveb
v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Kromě standardních domů realizuje také složité
a unikátní projekty. Spolu s architekty a projektanty z Archcon Ateliéru tvoří sehraný profesionální tým pro stavbu prémiových dřevostaveb.

DOPROVODNÝ
PROGRAM
DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHŮ FOR PASIV
A FOR WOOD PORADIL SE STAVBOU I S DOTACEMI
Návštěvníci FOR PASIV a FOR WOOD měli možnost využít bezplatných rad v poradenských
centrech napříč obory. Například Poradenské centrum FOR PASIV v Hale 2, organizované
s odborným partnerem Centrum pasivního domu, pomáhalo s představami a plány na bydlení či rekonstrukci. O radu bylo možné požádat řadu odborníků na pasivní domy z různých
oborů – architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, vzduchotěsnost, experti na dotace a financování.
Pro zájemce o dřevostavby bylo při veletrhu FOR WOOD zajištěno stejnojmenné poradenské
centrum. Radila Ing. arch. Klára Císařovská a Ing. arch. Štěpán Svejkovský z ateliéru Mooza
architecture nebo Ing. Renata Böhmová a Ing. Pavel Nováček z kanceláře 2PROJEKTANTI.
Cenné rady mohli zájemci získat i při řadě bezplatných seminářů a přednášek, které se v rámci veletrhů denně pořádaly v Hale 2, Přednáškovém sále 5 a v Centru DEKWOOD v Hale 2D.
V sobotu proběhl blok přednášek pod záštitou Asociace dodavatelů montovaných domů
v Přednáškovém sále 6. Doprovodný program věnovaný převážně široké laické veřejnosti
představil dřevostavby jako energeticky efektivní a ekologicky šetrné domy.

SUSO

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL SUSO 2019
23. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO našel své vítěze prvního postupového kola. V rámci veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD konaných ve dnech 7.–9. 2. 2019
v PVA EXPO PRAHA bojovali o prvenství studenti odborných škol v oboru zedník a truhlář.
Středoškolské bitvy se v postupovém kole SUSO zúčastnili nadějní budoucí řemeslníci oboru
zedník a truhlář ze šesti škol. Soutěž talentovaných studentů trvala v Hale 6 celé dva dny za
přihlížení nejen odborné poroty, ale i návštěvníků veletrhů. Jak ukázalo klání postupového kola,
i když se české řemeslo potýká s nedostatkem pracovních sil, šikovné ruce se najdou. „Potěšila
nás účast šesti družstev truhlářů, což je na první postupové kolo zajímavé číslo. U oboru zedník
bylo znát, že jeho studenti potřebují k účasti v této náročné soutěži ještě více motivovat,“ řekl
organizátor soutěžní přehlídky David Surmaj.
Své favority ale první postupové kolo SUSO přece jen našlo. V oboru truhlář se hvězdami akce
stala dvojice Richard Páca a Ondřej Porubek ze SŠ řemeslná Jaroměř, jen těsně pod vrcholem
skončili Ludvík Steuter a Petr Lukele ze SOŠ Litvínov – Hamr. Na pomyslný bronz dosáhli budoucí truhláři Martin Frydryšek a Jan Frolík ze SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Přestože zvítězit nemohou všichni, truhlářské soutěžní výrobky najdou své uplatnění a udělají radost. Poputují totiž
do Dětského domova v Unhošti. V zednickém odvětví byla soutěž mezi dvěma týmy o poznání
vyrovnanější. Nakonec o pouhé čtyři body triumfovali Matěj Češka a Mikita Navicki ze SOŠ Jarov
před svými spolužáky Václavem Běšínským a Stilyánem Nikolovem.
V rámci postupového kola proběhl také Workshop Velux, který je určen studentům oborů pokrývač, tesař nebo klempíř. Workshopu se účastnily školy SOŠ Jarov a SŠ stavební Jihlava.
Návštěvníci tak měli možnost vidět, jak probíhá stavba krovu včetně položení střešní krytiny
Tondach a usazení střešního okna Velux.
Organizátoři

VIP partner
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Mediální partneři oboru truhlář

ŘEMESLO DĚTEM – Letos poprvé proběhla v sobotu akce pro rodiny Řemeslo dětem. Hlavním
partnerem akce se stal PEFC ČR. „Zájem ze strany návštěvníků nás příjemně překvapil, stále více
lidí se aktivně zajímá o původ dřeva, vyhledává výrobky z českého dřeva a upřednostňuje tento
jedinečný přírodní a obnovitelný materiál. Chybí však šikovní a zruční řemeslníci, kteří to se dřevem
umí. Proto jsme se rozhodli podpořit projekt Řemeslo dětem,“ uvedl výkonný ředitel PEFC ČR
Stanislav Slanina. Hala 6 tak zapojila k řemeslným zručnostem i ty nejmenší. „Tento projekt vznikl
pro rodiče a nejmenší jako platforma pro novou generaci řemeslníků. S restartem popularizace se
musí začít o nuly, tedy od těch nejmenších. Zaujmout malé šikovné děti a dát jim možnost si něco
vyrobit a dokončit, je velmi důležité,“ dodává Matěj Chvojka, ředitel veletrhu FOR PASIV. Malé
děti vyráběly různé výrobky z recyklovatelných materiálů pod dozorem odborníků. Celý program
zajistila ABF, a.s. ve spolupráci s agenturou Šikovné děti.
SZAKÉRTO AZ IPARI RAGASZTÁSBAN
font pozor, nemá čiarky nad “O”

DŮM ATREA KOLOVRATY

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ÚSPORNOU
NOVOSTAVBU A REKONSTRUKCI
Pasivní domy jsou nejmodernější stavby současnosti. Jsou kvalitně postavené, ekologické a zdravé pro své obyvatele. V Česku se jich každoročně postaví stovky, stejně
jako energeticky úsporných budov. Jenže které z nich jsou však nejlepší?
Soutěžní přehlídka Pasivní dům 2018 hledá, mapuje a oceňuje nejzajímavější úsporné domy
na území České republiky. A to nejen nulové, pasivní nebo s velmi nízkou energetickou náročností, rodinné, bytové, administrativní, ale třeba i školy nebo školky. Oceňujeme domy úplně
nové i čerstvě zrekonstruované do úsporné energetické třídy. Cílem je zkrátka představit široké
veřejnosti moderní české stavby 21. století a ocenit nejlepší úsporné projekty současnosti.
Soutěž je dvoukolová a vždy hledáme nejlepší moderní domy Česka - novostavby i rekonstrukce.
V prvním kole byly soutěžní domy hodnoceny odbornou porotou, která z přihlášených domů
vybrala ty, které postoupily do finále pro hlasování veřejnosti.
Odborná porota hodnotila architekturu, konstrukční, technické a technologické řešení domu. Veřejnost poté líbivost a dojem. Porota vybírala vítěze pro Cenu generálního partnera, Cenu hlavního
mediálního partnera a Cenu poroty v kategorii Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce.
Do soutěžní přehlídky se přihlásilo 32 novostaveb, z toho 17 rodinných domů, a 35 rekonstrukcí, z toho 5 rodinných domů, další jsou jiné druhy úsporných staveb. Soutěžící domy jsou
z různých konstrukčních materiálů, různých tvarů i výšek, počtů i velikostí oken, s vytápěním
pomocí plynového kotle, tepelného čerpadla, mastkových kamen či krbu i dalších způsobů.
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Top trendy v bývaní
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Chytrá řešení pro každého
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KONTAKTY
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ
ŘEDITEL
MARTIN FRANTIŠEK PŘÍVĚTIVÝ
T: +420 225 291 126
M: +420 728 866 220
PRIVETIVY@ABF.CZ
ŘEDITEL OBCHODNÍHO TÝMU
FOR ARCH, FOR PASIV
MATĚJ CHVOJKA
T: +420 225 291 120
M: +420 724 267 382
CHVOJKA@ABF.CZ
MANAŽERKA VELETRHU
FOR ARCH, FOR PASIV
KATEŘINA MAŠTALÍŘOVÁ
T: +420 225 291 118
M: +420 606 040 871
MASTALIROVA@ABF.CZ
MANAŽER VELETRHU
FOR ARCH, FOR WOOD
MATĚJ KOSMÁK
T: +420 225 291 195
M: +420 703 199 007
KOSMAK@ABF.CZ
MANAŽERKA ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU
ING. MIROSLAVA DOHNALOVÁ
T: +420 225 291 116
M: +420 739 003 172
DOHNALOVA@ABF.CZ
PRODUKČNÍ
MICHAELA HOLÁ
T : +420 225 291 107
M: +420 739 003 140
HOLA@ABF.CZ
ŘEDITEL TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
JAN TRNKA, DIS.
T: +420 225 291 239
M: +420 739 003 151
TRNKA@ABF.CZ
MANAŽER SUSO
DAVID SURMAJ
T: +420 222 891 143
SURMAJ@ABF.CZ

VELETRŽNÍ KALENDÁŘ ABF / TRADE FAIR CALENDAR
22. – 24. 1. FOR
			
12. – 15. 2. FOR
		
19. – 22. 3. FOR
			
		 FOR
			
		 FOR

PASIV

2016

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
			
09th	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
Maximální kapacita
sálu 650 osob | Stanice metra
Letňany
m | Přilehlé
		
FOR GAMES
04. veletrh
videoher400
a interaktivní
zábavy parkoviště s kapacitou až 3 000
			
04th Trade
Fair for Video
Games and
Interactive
míst | Prostorné foyer přímo u sálu | Bezbariérový
přístup
do všech
prostor
| Entertainmentww
Salonek pro VIP hosty | Zázemí
10. – 13. 12. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY
07. veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží
pro organizátory
akcí a catering | Jídelní a osobní
výtah
Toalety
v obouand
patrech
| Šatna
		
07th Trade
Fair| for
Gifts, Decorations
Household
Goods | Informace | Kavárna |
FISHING

multifunkční

veletržní areál
Kongresový sál

VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH – VSTUPNÍ HALA II

Restaurace

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

www.pvaexpo.cz

ŘEKLI
O NÁS...

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

FOR PASIV

8. VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH A NULOVÝCH STAVEB

FOR WOOD

13. VELETRH DŘEVĚNÝCH STAVEB, KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

FOR THERM

8. VELETRH KRBŮ, KAMEN A KOTLŮ

SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ

SUSO
STŘECHY PRAHA

www.pvaexpo.cz

6.–8. 2. 2020

