ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
4. - 7. 2. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

DŘEVOSTAVBY 2016

11. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

11. mezinárodní veletrh vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií

Výstava UMĚNÍ DŘEVA
Termín konání:
		
		

4. – 7. 2. 2016
Čt - So 10:00 – 18:00 hod.
Ne
10:00 – 16:00 hod.

Místo konání:

Výstaviště Praha - Holešovice

Počet firem:
		
		
		

celkem 355
DŘEVOSTAVBY 2016: 201
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a KRBY A KAMNA: 106
UMĚNÍ DŘEVA: 48

Celková výstavní plocha: 12.900 m2
Zastoupené země: Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, 		
		
Itálie
Počet návštěvníků: 28.700 (Čt – 6.700, Pá – 7.200, So – 9.000, Ne – 5.800)
Vstupné:		
Dospělí od 10:00 hod.
150 Kč
		
Dospělí od 14:00 hod.
120 Kč
		Studenti			80 Kč
		
Děti do 15 let		
20 Kč
Pořadatel:
TERINVEST, spol. s r.o., veletržní správa
		
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
		www.terinvest.com
		
Webové stránky veletrhů: www.drevostavby.eu, www.modernivytapeni.cz
Charakteristika veletrhu: B2B, B2C

Záštity a odborné garance:

Veletrhy energeticky úsporného bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
Brány pražského Holešovického výstaviště se ve čtvrtek 4. února 2016 otevřely pro souběh veletrhů energeticky
úsporného bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Tyto veletrhy jsou určeny všem návštěvníkům, kteří řeší
stavbu či rekonstrukci domu, snižování energetické náročnosti svých domů a také odborníkům pro navázání obchodních kontraktů.
V rámci 11. ročníku největšího veletrhu dřevěných staveb - DŘEVOSTAVBY 2016, se na jednom místě návštěvníkům
představily kvalitní firmy nabízející vše, co s výstavbou moderních dřevěných staveb souvisí.
Ve střední hale bylo vidět reálnou podobu moderní roubené stavby OK Pyrus, třípodlažní objekt systému Europanel,
speciální interaktivní expozici architektonického studia a realizační firmy Prodesi/Domesi, masivní hradby Kanadského
srubu různých typů průřezů Sruby Rajec, dřevostavby VEXTA s doživotní zárukou, specialisty na foukanou, akustickou
a protipožární izolaci firmu CIUR, či dodavatele izolací a nosníků Steico M.T.A.
V pravém křídle Průmyslového paláce se prezentoval Fermacell se systémy suché výstavby, renomované dřevostavební firmy jako např. Palis, Alfahaus, Haas Fertigbau, Domy D.N.E.S., Quickhaus, Dřevostavby Biskup, Sruby Pacák,
MS Haus, Holiday Pacific, Vesper Frames, Ekopanely, Moravia Wood, Ecomodula, rozmanitý sortiment dřevěných
palubek, fasád a masivních podlah firem Serafin Campestrini, AU-MEX či ASKO, největšího zpracovatele kulatiny na
Slovensku holding Rettenmeier Tatra Timber, dodavatele dřevoobráběcích strojů Hans Hundeger, STM a Soukup,
dům „MA“ s neobyčejnými okny Janošík, chytré a úsporné ovládání celého domu systémem HAIDY, základové desky
ČP-STAV a mnoho dalších profesionálů se zaměřením na dřevěné stavby. Nechyběly ani nejvýznamnější školy s dřevařskými obory.
Levé křídlo bylo atraktivní díky izolačním systémům Insowoool, Isocell, dřevostavebním firmám Cedar Home, Nema,
Dřevostavby Bidlo, vrstveným panelům divize Dekwood společnosti DEK, vazníkům, krovům a nosným konstrukcím
KASPER CZ, dřevoobchodu K & C, skvělým schodům firmy s 20letou zkušeností SWN Moravia, masivním luxusním
podlahám Heth, podlahám, fasádám a terasám Sortim, přepychové stínicí technice Maron CZ, oknům Pražák,
Star Okna, dveřím Vetos, nepostradatelnému software Dietrichs, WETO AG nebo SEMA, rozmanité škále nářadí, sponkovaček, hřebíkovaček, chytrých vrutů, kotvám firem BeA, HPM Tec, MAFELL, Heco Italia či Simpson Strong-Tie.
Doprovodný program veletrhu DŘEVOSTAVBY byl připraven tak, aby návštěvník získal veškeré informace o výhodách dřevostaveb, které při svém rozhodování o výstavbě kvalitní nízkoenergetické nebo pasivní stavby potřebuje.
Pátek byl zaměřen na energetickou náročnost budov, energetický audit, důvody proč stavět kvalitní dřevostavby,
trendy ve výstavbě pasivních domů, unikátní projekt Stezky v oblacích na Dolní Moravě včetně soutěže o vstupenky,
dřevo jako stavební materiál a navrhování staveb na účinky požáru. Sobotní program zahájilo téma masivních dřevěných panelů, pokračující přednáškami v režii Asociace dodavatelů montovaných domů s tématy kvality a jedinečnosti
dřevostaveb, energetické nenáročnosti, nulové dřevostavby, akustiky, aj. Připraveno bylo také slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže Dřevostavba roku 2015 generálním mediálním partnerem veletrhu, magazínem Dřevo & Stavby.
Důležitou součástí programu byla největší nesoutěžní přehlídka dřevěné architektury v Česku a na Slovensku – Salon
dřevostaveb a jeho tradiční součást Mozaika dřevostaveb, s osobní prezentací 11 architektů představujících 11 domů
z Ročenky dřevostaveb, shrnující nejlepší realizace, které vznikly za poslední rok. Neděle byla věnována srubům a roubenkám, představení nejzajímavějších realizací, jejich kráse, specifikům a porozumění a vyhlášení soutěže o víkendové
pobyty v pasivním domě. Umění a design byl významně koncentrován v rámci výstavy Umění dřeva. Ta využívala
veškeré prostory prvního patra pravého křídla Průmyslového paláce.
Návštěvníci se mohli přijít zeptat na vše, co je zajímalo. Mohli si vybrat nejlepšího dodavatele. Mohli zjistit, jak se skutečně budou cítit v dřevostavbě jen tím, že navštíví největší veletrh dřevěných staveb.

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ zaměřený na moderní trendy v oblasti vytápění, úspory energie a efektivního využívání
obnovitelných zdrojů energie v oblasti vytápění nabídnul novinky a inovované technologie ve vytápění. K vidění byly
firmy se zaměřením na tepelná čerpadla a podlahové vytápění, solární systémy, rekuperace, kotle, kamna, krby nebo
komínové systémy, které jsou určeny pro všechny druhy paliv, která dodržují přísné evropské emisní normy a především se zaměřují na vytápění ekologickým palivem, což je dřevo a pelety. Na veletrhu se mimo jiných prezentovaly
společnosti jako např. Asociace podniků topenářské techniky, Regulus spol. s r.o., Stiebel Eltron spol. s r.o., Tepelná
čerpadla IVT s.r.o., ENBRA, a.s., GIENGER spol. s r.o., Jaroslav Cankař a syn – ATMOS, ROJEK prodej, spol. s r.o., Družstevní
závody Dražice / NIBE energy systems CZ, MORAFIS – SEVER spol. s r.o., Eurosystemy group, s.r.o. a další. V sekci KRBY
A KAMNA vystavovatelé ukázali, jaké trendy dnes vládnou designu krbů a kamen a jejich využití pro praktické bydlení,
například firma ROMOTOP spol. s r.o., Rubivia a.s, HAAS+SOHN Rukov s.r.o. nebo ABX s.r.o. Návštěvníci viděli novinky
od prestižních výrobců, dovozců prodejců krbů a kamen. Všichni vystavovatelé byli připraveni odborně poradit
a odpovědět na dotazy. Veletrh byl určen všem, kteří řeší snižování energetické náročnosti svých domů a měli zájem
se dozvědět o novinkách v tomto oboru.
Ve střední části haly byly k nalezení žhavé novinky. Kompaktní větrací jednotka s rekuperací 5. Generace, automatický
kotel pro spalování dřevních alternativních pelet a obilí, pyrolytický kotel na hnědé uhlí, nebo tepelné čerpadlo
ECOHEAT 410, které se řadí mezi světovou špičku ve své třídě. Dále byla k vidění špičková česká krbová kamna, kde
byly použity jen ty nejkvalitnější materiály, které se pro výrobu krbových kamen dají použít. Představena byla i nová
kolekce luxusních solitérních krbů francouzské značky ARKIANE. Jedná se o nástěnné nebo samostatně stojící krby,
některé s možností odvodu spalin do komína spodem v podlahovém kanálu.
Doprovodný program veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, KRBY, KAMNA A OBNOVITELNÉ ENERGIE probíhal formou přednášek a diskuzí na žhavá témata. Na zajištění doprovodného programu se podíleli významné instituce a asociace,
např. Asociace pro využití tepelných čerpadel, Státní fond životního prostředí, Česká asociace tepelných systémů,
ENBRA, a.s., CIKO s.r.o. a mnoho dalších. Odborníci přiblížili program Nová kotlíková dotace a Nová zelená úsporám,
Tepelné čerpadlo jako úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení, nebo povinnost označovat spotřebiče určené
pro vytápění a ohřev vody energetickými štítky. K doprovodnému programu se připojil také projekt „Chci výhodnější
energie - změna dodavatelů energií“ od společnosti dTest. Cílem tohoto projektu bylo umožnit spotřebitelům změnit
dodavatele a možnost získat od dodavatelů vstřícné podmínky a výhodnější cenu elektřiny či plynu.
V rámci veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ nesměla chybět ani atraktivní soutěž, ve které bylo možno vyhrát hodnotné
ceny. Hlavní cenou soutěže byla dvouplášťová krbová kamna Morso 3142.
Cílem tradičního jarního souběhu veletrhů je nabídnout kvalitní řešení všem, kteří staví a rekonstruují s cílem snížit
energetickou náročnost. Profesionálům, odborníkům, projektantům, architektům i koncovým zákazníkům.

Nomenklatura 2016
DŘEVOSTAVBY
1. Stavby a konstrukce
2. Materiály pro dřevostavby
3. Opláštění a základy pro dřevostavby
4. Dřevěné výrobky (exteriér/interiér)
5. Nízkoenergetické a pasivní dřevostavby
6. Nářadí a nástroje pro montéry dřevostaveb a tesaře
7. Technika pro domy a bydlení
8. Stroje a zařízení pro zpracování dřeva a povrchovou úpravu
9. Software pro výrobu dřevěných konstrukcí a dřevostaveb
10. Služby
11. Odborné asociace, svazy, školy a kurzy
12. Odborná média a portály
13. Doprovodný program

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
1. Ekologické zdroje energie
2. Technika pro ohřev
3. Vytápění (jednotky vytápění)
4. Rozvody a měření
5. Teplovzdušné vytápění, vzduchotechnika,
klimatizace a větrání
6. Kamna, krby a pece
7. Příslušenství krbů a kamen
8. Služby

Generální mediální partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři - Reklamní kampaň v celoplošných rádiích, odborných titulech a významných médiích
Rádio Impuls | Český rozhlas – Radiožurnál | Frekvence 1 | Radio City | Evropa 2 | Radio Blaník | Rádio 1 | ABC-bývanie.sk, s.r.o. | Abstract s.r.o. |
Agentura MEDIATO - vydavatel magazínu Building News | APC Asociace pro certifikaci a.s. | art Echo s.r.o. | Atelier Náš Dům, s.r.o. | Bezrealitky.cz |
Business Media CZ s.r.o. | CEMC - České ekologické centrum | CCB, s.r.o. | Centrum Staveb s.r.o. | Časopis Stavebnictví - Expo Data, spol. s r.o. | České
nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. | Český Internet s.r.o. | Český kutil.cz, s.r.o. | Český svaz zaměstnavatelů v energetice | CZECH NEWS
CENTER | Dům plný úspor | Economia a.s. | EkoWatt | EnergetickaPoradna.cz | EnviWeb s.r.o. | ESTAV.CZ | FCC PUBLIC s. r. o. | Grada Publishing, a.s. |
Grand Princ Media, a.s. | HyperMedia, a.s. | Chamanne s.r.o. (provozovatel serveru Ekologické bydlení) | Informační centrum ČKAIT, s. r. o. | Internetový portál www.izolace-info.cz | Jaga Media, s.r.o. | Kam po Česku, z.s. | Konstrukce Media, s.r.o. | www.obcanskavystavba.cz | Kulturio.cz | Lepebydlet.
cz | LeoMax média | Lovewood | M.I.A s.r.o. | MAFRA | Magazín Rodina | MD fotoHaus s.r.o. | Media Advice, s.r.o. | MediaMax, s.r.o. - Streamtech.tv |
MEDIA/ST s. r. o. | Nakladatelství MISE, s.r.o. | Net Press Media | NetWebs s.r.o. | Nexus Group s.r.o. | Nová zelená úsporám | Parkhotel Holešovice s.r.o.
| Pražský přehled | Príma receptář | PRO-ENERGY magazín s.r.o. | Pro Vobis, s.r.o. | Profi Press s.r.o. | Reality pro ženy s.r.o. | Realizace bydlení - K-media
production | RF Hobby | Rostislav Smieja - SPAR (Energie kolem nás) | Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí | Sebicom s.r.o. | Skypaper | SNI
s.r.o. | Solární asociace | Společnost pro techniku prostředí | Svépomocí.cz | Šroub a Matka.cz | Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o. | TechPark,
o. z. | Terrapolis s.r.o. | To pravé BYDLENÍ | Uniform Praha spol. s r.o. | VLTAVA-LABE-PRESS | Vydavatelství Časopisy pro volný čas, s.r.o. | xBizon, s.r.o.

Internet
www.ihned.cz | www.idnes.cz | www.seznam.cz | www.google.cz | www.admd.cz | www.asociacees.cz | www.amsp.cz | www.avtc.cz | www.cech-podlaharu.org | www.czb.cz | www.cechsv.cz | www.pasivnidomy.cz | www.ckait.cz | www.ceska-peleta.cz | www.fld.czu.cz | www.cvut.cz | www.
fsv.cvut.cz | www.drevoportal.cz | www.mendelu.cz | www.mpo.cz | www.mzp.cz | www.nadacedrevoprozivot.cz | www.stavebnicentrum.cz | www.
svst.cz | www.sfzp.cz | www.cr-sei.cz | www.sps.cz | www.uceeb.cz | www.sps.volyne.cz | www.vups.cz | www.zsdsr.sk | www.drevoastavby.cz | www.
drevoastavby.cz/cs/casopis-sruby-roubenky | www.drevostavitel.cz | www.impuls.cz | www.rozhlas.cz | www.frekvence1.cz | www.radiocity.cz |
www.evropa2.cz | www.radioblanik.cz | www.radio1.cz | www.abc-byvanie.sk | www.bydleni.cz | www.mediato.cz | www.kvalitnifirma.cz | www.
earch.cz | www.nasdum.cz | www.bezrealitky.cz | www.bmczech.cz | mujdum.dumabyt.cz | modernibyt.dumabyt.cz | imaterialy.dumabyt.cz | www.
cemc.cz | www.ccb.cz | www.technikaatrh.cz | www.centrumstaveb.cz | www.drevostavbyonline.cz | www.casopisstavebnictvi.cz | www.cntl.cz |
www.ceskyinternet.cz | www.ceskestavby.cz | www.realitniservery.cz | www.ceskereality.cz | www.ceskykutil.cz | www.casopisenergetika.cz | www.
dumplnyuspor.cz | www.ekowatt.cz | www.energetickaporadna.cz | www.enviweb.cz | www.estav.cz | www.odbornecasopisy.cz | www.fontana.cz
| www.grada.cz | www.gpmedia.cz | www.hypermedia.cz | www.hyperreality.cz | www.hyperbydleni.cz | www.hyperinzerce.cz | www.ekobydleni.
eu | www.esb-magazin.cz | www.izolace-info.cz | www.jagamedia.cz | www.asb-portal.cz | www.casopishome.cz | www.kampocesku.cz | www.
konstrukce-media.cz | www.obcanskavystavba.cz | www.kulturio.cz | www.lepebydlet.cz | www.bydleniaz.cz | www.bydlenistavba.cz | www.dokonalydum.cz | www.lovewood.cz | www.miavydavatelstvo.sk | www.magazinrodina.cz | www.inhaus.cz | www.mediaadvice.cz | www.probdsvj.
cz | www.streamtech.tv | www.mediast.sk | www.mise.cz | www.npmedia.cz | www.trendybydleni.cz | www.okolobytu.cz | www.enuby.cz | www.
bydletvpanelu.cz | www.befresh.cz | www.forme.cz | www.netwebs.cz | www.jaklepebydlet.cz | www.sobestacnydum.cz | www.nexus.cz | www.
novebydleni.cz | www.idealni-bydleni.cz | www.menhouse.cz | www.novazelenausporam.cz | www.parkhotel-praha.cz | www.prazskyprehled.cz |
www.prima-receptar.cz | www.pro-energy.cz | www.drevoastavby.cz | www.zahradnickykalendar.cz | www.profipress.cz | www.realityprozeny.cz |
www.realizacebydleni.cz | www.realizacedrevostavby.cz | www.bydleni.cool | www.ekn.cz | www.svst.cz | www.stavebniserver.com | www.skypaper.cz | www.tvstav.cz | www.solarniasociace.cz | www.stpcr.cz/vvi | www.svepomoci.cz | www.sroubamatka.cz | www.topin.cz | www.techpark.cz
| www.solartechnika.sk | www.terrapolis.cz | www.topravebydleni.cz | www.uniform.cz | www.casopisdomov.cz | www.chatar-chalupar.cz | www.
peknebydleni.cz | www.nazeleno.cz | www.svetbydleni.cz

OUTDOOR – Rozsáhlá outdoorová reklama Bigboard/Smartboard/Billboard na nejfrekventovanějších komunikacích celé ČR

DŘEVOSTAVBY 2017
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a KRBY A KAMNA 2017

2. – 5. 2. 2017

Výstaviště Praha - Holešovice
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Vít NOHEJL
Manažer veletrhu
DŘEVOSTAVBY

Zuzana ŠPONAROVÁ
Manažerka veletrhu
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a KRBY A KAMNA

Tel.: +420 221 992 134
GSM: +420 724 612 058
E-mail: nohejl@terinvest.com

Tel: +420 221 992 152
GSM: +420 724 612 052
E-mail: sponarova@terinvest.com

FOTOGALERIE

