VELETRH AQUA-THERM PRAHA 2011

4. ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ FÓRUM
od 11.00, Praha 23. 11. 2011, PVA Letňany
PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY ČR – PREZENTACE ČEEP 2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Dne 23. 11. 2011 se uskutečnilo v areálu PVA Letňany v Praze 4. ČESKÉ EKOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ FÓRUM.
Seminář proběhl v rámci doprovodného programu 2. dne veletrhu AQUA-THERM Praha 2011 - největší domácí
přehlídky novinek z oblasti vytápění, ventilace, klimatizace, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky.
Tento termín byl záměrně vybrán, aby korespondoval se slavnostním galavečerem u příležitosti vyhlášení
výsledků soutěže ČEEP 2010, zastřešujícím tématem semináře 4. ČEEF. Hosté semináře i návštěvníci veletrhu si
mohli také prohlédnout výstavu nominovaných staveb, projektů a inovací soutěže ČEEP 2010, která byla
instalována v areálu PVA Letňany.

ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT je celostátní soutěž, kterou pořádá agentura TOP EXPO CZ,
zahrnuje ocenění v kategoriích Český energetický a ekologický projekt, Česká energetická a ekologická stavba a
Česka energetická a ekologická inovace. Cílem soutěže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a
projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšuji energetickou
účinnost využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.
Vlastní seminář sestával z následujících prezentací:
ThermWet s.r.o.
A-SPEKTRUM s.r.o.
Ateliér Jan Brotánek
TERMO+HOLDING a.s.
Velux ČR s.r.o.
Systherm s.r.o.
Ateliér ARS s.r.o.
Vize Atelier, s.r.o.

Rekuperační výměník Helix
DDD - domečkový domov pro důchodce
Firemní sídlo a výrobní hala v Mníšku pod Brdy v aspektech ekologie architektury
Oprava a modernizace panelového BD v Ústí nad Labem, Obvodová 749-750
Velux Model Home – experimentální výstavba aktivních domů
Využití odpadního tepla v závodě KRPA Dehtochema a.s. ve Svobodě nad Úpou
ČESKÁ ENERGETICKÁ LIGA
První nulová dřevostavba RD a krytého bazénu z plně ekologických materiálů v ČR

Pro bližší info se obraťte na níže uvedený kontakt:
tel: +420 725 405 055, e-mail: souteze@top-expo.cz

