
výstavy – inzerce

Veletrh STŘECHY PRAHA 2017 nabídne 
atraktivní doprovodný program a rekordní účast vystavovatelů

Největší přehlídku firem z oblasti staveb a renovací střech nabídne 19. veletrh STŘECHY PRAHA, 
který se uskuteční 9. – 11. 2. 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Společně proběhnou veletrhy 
ŘEMESLO PRAHA, veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a nový projekt 
z oblasti profesionální údržby povrchů PURPO PRAHA.
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Největší výrobci a dodavatelé střešních 
materiálů, oken, nosných konstrukcí, 
izolací, fasádních systémů, solárních sys
témů, nářadí i strojů již potvrdili účast na 
nejvýznamnějším oborovém veletrhu ve 
střední Evropě. Jejich nabídku doplní další 
vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení 
a světa dřevostaveb v rámci souběžných 
veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

Bohatý doprovodný program

Jedním z hlavních témat bude význam 
střechy při tvorbě energetického kon
ceptu budovy. Proběhne řada konfe
rencí, odborná fóra i praktické ukázky. 
Souběžně probíhající veletrh Cesty dře
va bude zaměřen na sruby a roubenky, 
poprvé bude prostor věnován i neby
tovým dřevostavbám. V rámci veletrhu 
ŘEMESLO PRAHA proběhne vyhodno
cení historicky největšího projektu na 
podporu řemeslného podnikání v ČR 
– ROK ŘEMESEL 2016.

Dřevěné konstrukce střech 2017

Další ročník odborného fóra je zaměřen 
na novou požární normu ČSN 73 0810 
a její změny oproti původní normě pře
devším v oblasti navrhování dřevěných 
konstrukcí, dřevostaveb a střech. V ob
lasti navrhování dřevěných konstrukcí za
zní aktuality v navrhování spojů, výměny 
a zesilování krovů, včetně novinek v ob
lasti navrhování dřevěných konstrukcí 
pozemních staveb. Fórum zároveň 
představí zajímavé dřevěné stavby jako 
například „Cesta do oblak na Králickém 
Sněžníku“. Představena bude publikace 
ČKAIT autora Doc. Ing. Karla Lorence – 
Navrhování nosných konstrukcí z roku 
2016. Fórum je určeno pro projektan
ty, stavbyvedoucí, dozory na stavbách 
a všechny další zájemce.
Z dalších programů vybíráme:

 Zhodnocení projektu Rok řemesel 2016
 Konference IZOLACE 2017 s nosným 
tématem Ploché střechy

 Seminář Údržba a čištění střech a fasád
 Fotovoltaické elektrárny ve světle nové 
legislativy, dotace NZÚ

 Praktické aplikace systémů pro energe
tickou soběstačnost

 Fotovoltaika, akumulace a nezávislost
 Nejčastější chyby ve střešním plášti 
 Ochrana a sanace půdních trámů a krovů
 Čištění a nátěry žlabů a klempířských prv
ků

 (Ne)údržba plochých střech a její důsled
ky

Poradenství

V rámci souboru veletrhů bude návštěv
níkům k dispozici zdarma Stavební po
radenské centrum s podporou ČKAIT 
a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád 
a Centrum pro alternativní zdroje a úspory 
energií. Novinkou bude Centrum profesi
onální údržby a čištění povrchů vztahující 
se k pilotnímu projektu PURPO PRAHA.
Více na www.strechy-praha.cz.

http://www.strechy-praha.cz

