chránit

PŘÍRODU

JAK ŠETŘIT

ENERGII?

Srdečně Vás zveme na seminář pro architekty, projektanty a zájemce o informace
o energetických úsporách, komfortu a kvalitě vnitřního prostředí budov, možnostech využití
úsporných a obnovitelných zdrojů energie a snižování vlivu staveb na životní prostředí.

SEMINÁŘ

PASIVNÍ DOMY,
PROGRESIVNÍ TRENDY VE VÝSTAVBĚ
Kdy: čtvrtek 21.7.2011 od 9.00 hod
Kde: Školicí středisko ATREA, Koberovy 186 (Český ráj)
GPS: 50°37’13.014”N, 15°13’47.278”E

Program semináře
9:00 – 10:00

Úvod, Pasivní domy (proč energeticky úsporné domy, Evropská směrnice
o energetické náročnosti budov (EPDB II), základní principy a zásady návrhu,
příklady, pasivní dřevostavby v systému ATREA)
Ing. Petr Dusil, ATREA s.r.o.

10:00 – 10:30

Tepelné izolace pro pasivní dřevostavby
Martin Doskočil, ENROLL CZ spol. s r.o.

10.30 – 10.45

Přestávka

10:45 – 12:00

Větrání a vytápění v pasivních a nízkoenergetických domech
Ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.

12:00 – 13:00

Přestávka – oběd

13:00 – 14:30

Prohlídka souboru 13 pasivních domů, prohlídka vzorového domu s výkladem
Jak se bydlí v pasivním domě
(diskuze v rámci prohlídky vzorového domu)
Ing. Zdeněk Zikán, ATREA s.r.o.

Vložné na seminář: 200 Kč, platba v hotovosti na místě
Oběd a drobné občerstvení zajištěno.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na seminář předem přihlásit!
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.7.2011 na e-mailovou adresu: radka.vacirova@enroll.cz.
Případné dotazy zodpoví Radka Vacířová na tel. 482 720 511.
Seminář pořádají ENROLL CZ, spol.s r.o. a ATREA s.r.o.
Aktuální a doplňující informace k semináři naleznete na www.enroll.cz a www.atrea.cz.

ENROLL CZ spol. s r.o.
Nová Ves 190
463 31 Nová Ves u Liberce

www.enroll.cz

Tel: +420  482 720 511
Fax: +420  482 720 190
E-mail: info@enroll.cz

Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb.
o některých službách informační společnosti Vás
prosíme, abyste v případě, že nemáte zájem o
zasílání našich dalších nabídek, odeslali tento email zpět a do předmětu uvedli “NE”. Okamžitě
Vás vyřadíme z naší databáze. Děkujeme za
pochopení a trpělivost.

