Přednášky pro veřejnost hala NA1
16. března Čt
12:00
Komíny a kouřovody - nové předpisy
13:00
EET
16:00
Kamnář - příklady ze soudní praxe. Přednášející Ing. Šimáček
17. března Pá
12:00
Stavba komínů a jejich závady
13:00
"Jak se nezbláznit z Feng Shui" Ing. Tjokordová
14:00
"Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při založení stavby"
přednášející: "Antonín Kostrhoun - výhradní zástupce KRINNER GmbH"
15:00
Inovace v koupelnách, Balkony a terasy v praxi
16:00
ZELENÉ STŘECHY - realizátor vítězné střechy, soutěže Zelená střecha 2016
18. března So
11:00
Kominíci - kontroly komínů a kotlů
13:00
Kamnář - příklady ze soudní praxe. Přednášející Ing. Šimáček
14:00
ZELENÉ STŘECHY - realizátor vítězné střechy, soutěže Zelená střecha 2016

Poradenská místa pro vás a vaše dotazy hala NA1
Společenstvo kominíků ČR
• Komíny – navrhování a stavba • Údržba a kontrola komínů – požadavky a termíny
• Jak správně a hospodárně topit • Připojování spotřebičů paliv na spalinové cesty
Český kamnářský institut
• Jak postavit krb nebo kamna na dřevo • Čím topit v nízkoenergetickém RD • Rozdíl mezi akumulačním a
teplovzdušným krbem • Hypokaustní systém vytápění
Ing. Tjokordová Svatava
Feng Shui – poradna pod odborným vedením
Sdružení obkladačů ČR
Sdružení Obkladačů je otevřená organizace pro všechny občany. Naším cílem je pomáhat v rozvoji obkladačského
řemesla. Zvyšovat odbornou kvalifikaci pracovníků v oboru a pomáhat při rekvalifikacích a inovativních řešeních.
Poradna bytového architekta
Ing. Hozáková – 15 let praxe jako bytový designér ve Zlínském a Moravskoslezském kraji
návrhy a realizace interiérů bytů, rodinných domů i komerčních prostor
• návrhy nábytku na míru včetně zadání do výroby • barevné řešení interiérů i fasád, měření geopatogenních zón •
studie interiéru 2D, 3D • výběr podlah, dveří, obkladů a dlažeb • návrhy nábytku • výběr osvětlení • návrhy výmalby •
výběr bytového textilu a bytových doplňků
Centrum malířů
• pomůže vám s výběrem vhodných materiálů • nabídne vám odbornou konzultaci přímo na místě stavby
• poradí vám, na co si dát pozor a jaké materiály by bylo vhodné použít• navrhne vám barevné řešení interiéru s pomocí
designérky
Odborné soutěže
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO®
21. mezinárodní ročník soutěže učňů – regionální kolo, organizátor: ABF, a.s.
Soutěž Středních odborných učilišť – obor instalatér 2017
20. ročník soutěže učňů, organizátor: Cech instalatérů České republiky

