stavební systém pro nízkoenergetické a pasívní domy

Vážení obchodní přátelé,
zveme vás na první celostátní konferenci stavebního směru

Light Building
která proběhne v Liberci v Centru Babylon dne 26.6. 2012 od 9 hodin.
Konference je určena pouze pozvaným partnerům a její náplní je představit projekčním a
stavebním firmám nový stavební směr Light Building
Program konference:
9,00 – 9,30

9,35 – 10,00

10,10 – 11,00

Představení katalogu www.montovanedomy.cz
•

nový prostor pro prezentaci vašich projektů

•

nové projekty domů pro vaše zákazníky

Představení partnerských realizačních firem
•

podmínky partnerství - smlouva

•

prezentace partnerů na www.europanel.cz

Situace na stavebním trhu a reakce na stav odvětví – Light
Building
První domy navržené podle filozofie Light Building

12,00 – 13,00

Oběd

13,00 – 14,00

Technologie pro Light Building a první reakce investorů

14,00 – 16,30

Diskuze

Motto konference:
Citát Ing. Jiřího Šály CSc. z „Debaty u kulatého stolu“ na téma transpozice druhé evropské
energetické směrnice do českých právních předpisů (Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/31/EU)
„ … Problém panuje také v osvětě. Samozřejmě, že jde o překonání určité tradice.
Stavebníci vycházejí z toho, co se naučili před cca 20 – 30 lety od lidí, kteří tyto znalosti
získali před dalšími 20 – 30 lety. Příslušná poučenost o současném stavění je ve výsledku
bohužel velmi nízká, což bude, myslím, největší problém zavádění směrnice EPBD II. Ta
vyžaduje zcela jiné návyky při navrhování i realizaci staveb. U domů s nízkou
energetickou náročností jsou velmi důležité konstrukční detaily – je třeba navrhovat je
podstatně sofistikovaněji a je tedy nutné mít příslušné znalosti. Doposud stavíme domy
postupy, které se velmi blíží výrobě aut před technickou revolucí. … “
P.S. Máme chuť to změnit !
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