Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí
Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry
na výstavbu a opravy domů na 15. ročníku stavební výstavy STAVÍME, BYDLÍME
Uherské Hradiště, která se koná o víkendu 16. - 17. března 2019 v Městské sportovní hale.
Je zde možné:
• konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a
dodavatelských firem,
• informovat se o možnostech dodávky materiálů,
• zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie,
• nakoupit vybavení do domácnosti,
• získat výstavní slevy.
PŘEDNÁŠKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Zároveň vás zveme i na bezplatné přednášky, které se uskuteční přímo na výstavě:
Sobota 16. března 2019
10,30 h
Obnovitelné zdroje a jejich kombinace - tepelná čerpadla,
solární systémy, větráni a rekuperace tepla + dotace
pro RD a B.0 pro novostavby.
Ing. Martin Liška, REGULUS spol. s r.o., www.regulus.cz
13.00 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, ANOS s.r.o., www.teplapodlaha.eu
14.00 h
Úvod do přírodního stavitelství - minimalistické bydlení.
Ing. Tereza Kaňková, Domus Naturalis s.r.o., www.domusnaturalis.cz
15.00 h
Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení.
Ing. Lubomír Čech, Státní fond životního prostředí ČR
16.00 h
Průvodce dřevostavbou od A až do Z.
Bedřich Mareček, BELEFI.eu s.r.o.
Neděle 17. března 2019
10.30 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, ANOS s.r.o., www.teplapodlaha.eu

13.00 h
Obnovitelné zdroje a jejich kombinace - tepelná čerpadla,
solární systémy, větráni a rekuperace tepla + dotace.
pro RD a B.0 pro novostavby.
Ing. Martin Liška, REGULUS spol. s r.o., www.regulus.cz
14.00 h
Úvod do přírodního stavitelství - stavíme svépomocí.
Ondřej Boruta, Domus Naturalis s.r.o., www.domusnaturalis.cz
15.00 h
Geopatogenní zóny trochu jinak.
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz
Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17
hodin. Vstup na výstavu i přednášku je ZDARMA. Bližší informace na www.omnis.cz.

