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Do budowy domów pasywnych wykorzystuje się systemy mające wyższe
parametry izolacji cieplnej niż w przypadku standardowych domów. Różnica
między nimi jest taka, że projektowany jest on w taki sposób, żeby pozyskiwać
energię z otoczenia.

Po raz pierwszy na targach ENEX
PIERWSZY SALON BUDOWNICTWA PASYWNEGO będzie towarzyszył Międzynarodowym Targom
ENEX.Po raz pierwszy również portal www.pasywny-budynek.pl jest współorganizatorem tego
wydarzenia. Wydarzenie jest skierowane do profesjonalistów oraz firm działających zarówno w
branży elektroenergetycznej, jak  i producentów, dystrybutorów, którzy są zainteresowane
pozyskaniem partnerów biznesowych na polskim i europejskim rynku. Celem imprezy jest stworzenie
platformy umożliwiającej nawiązywanie relacji handlowych. XXIII Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki odbywać się będą od 26 do 27 lutego w Targach Kielce.

Poznaj tajniki budownictwa pasywnego w Kielcach
Pierwszy Salon Budownictwa Pasywnego to nie tylko produkty i technologie, ale również konferencje,
seminaria i fora organizowane we współpracy z najważniejszymi organizacjami  i stowarzyszeniami
branżowymi z Polski. Jest to również platforma wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji
najnowocześniejszych rozwiązań, które wyznaczają przyszłość branży budownictwa.

Organizatorzy:
  



Zakres branżowy Salonu Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego
  

• Finansowanie
• Projekty
• Fundamenty
• Stropy
• Ściany
• Przegrody

• Dachy
• Okna
• Drzwi
• Podłogi
• Schody
• Izolacje

• Instalacje
• Wyposażenie
• Bramy
• Ogrodzenia
• Tarasy
• Ogrody

Program konferencji

 
Program konferencji jednodniowej
26.02.2020, start godz. 10:45

 

11:00-11:25 Kamil Wiśniewski - Po co Ci właściwie budynek pasywny lub energooszczędny?●

11:25-11:45 Tomasz Pyszczek - Pasywne przedszkola i żłobki - przykłady zdrowych i oszczędnych●

budynków
11:45-12:05 Andrzej Górka - Zimne dachy, zmiennofazowe tynki i inne produkty firmy Kreisel dla●

budownictwa energooszczędnego i pasywnego
12:05-12:30 Marcin Stelmach - Podkarpacka Izba Inżynierów - pasywny budynek zeroenergetyczny●

- przykład realizacyjny
12:30-12:55 Michał Chwastek - Słomniki - Gmina, która od 2009 roku zrealizowała 4 budynki●

użyteczności publicznej w standardzie pasywnym
13:00-13:20 Przerwa - 20 minut●

13:20-13:55 Piotr Jurkiewicz - Program design PH 2.0 - dużo więcej niż pomoc w PHPP●

13:55-14:20 Wojciech Walczak - Dom pasywny – Twoja inwestycja na przyszłość●

14:20-14:40 Kamil Wiśniewski - Baza wiedzy na temat budownictwa pasywnego dla wszystkich●

uczestników procesu budowlanego
14:40-15:00 Zespół mieszkaniowy w Norwich - laureat nagrody RIBA 2019 i inne nowe budynki●

pasywne w Europie
15:00-15:20 Kamil Wiśniewski - Budynek pasywny dla każdego●

15:20 Networking●

Sprawdź jak dojechać

Organizator

https://www.targikielce.pl/lokalizacja/jak-dojechac


Targi Kielce 

E-mail: biuro@targikielce.pl

WWW: www.targikielce.pl

Tel: +48 41 365 12 22
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25-672 Kielce
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