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Виставковий сезон 2011 року виставок серії «Галицькі експозиції» продовжує Весняний
Будівельний Форум, який об'єднує під своїм дахом заходи: ХХІІІ міжнародну виставку «БудЕКСПО-
весна» та VІ спеціалізовану виставку «Вікна. Двері. Дах». Форум відбуватиметься з 15 по 18 березня
2011 року в приміщенні Палацу спорту «Україна» (вул.Мельника,18).

Цьогорічний Форум налічує понад 130 учасників майже зі всіх регіонів України, а також Білорусії,
Польщі, Чехії, Німеччини,Фінляндії, Італії таСловенії.

Весняний Будівельний Форум – провідний проект Західного регіону; відбувається за підтримки
Львівської ОДА, Національної спілки Архітекторів України, Будівельної палати України та
Всеукраїнського Союзу Виробників будівельних матеріалів. Офіційними партнерами виставок є
компаніяREHAUтаУкраїнськаБудівельнаАсоціація.

Будівельний ринок настільки різноманітний товарами та послугами, що важко відразу
визначитися з варіантом, який відповідав би запиту клієнта «ціна-якість». Наш захід допоможе зробити
вірний вибір. Форум демонструє весь цикл будівництва – від ідеї архітектора до реалізації об'єкту. Тут
знайшли відображення ключові напрямки розвитку вітчизняної та закордонної будівельної індустрії,
новинки галузі, нові матеріали і технології, передові досягнення інженерної думки. Особливий акцент
робиться на енергозберігаючих та екологічно чистих матеріалах і технологіях, оптимізації будівництва,
архітектурних і проектних рішеннях.

Зокрема, в рамках виставки «БудЕКСПО-весна» будуть представлені технології сучасного
будівництва, будівельні та оздоблювальні матеріали, вимірювальні прилади, системи контролю та
автоматичного управління, значний спектр інструментаріюй устаткування.

Широкий вибір професійного устаткування для вирішення проблем робіт на висоті покаже ТОВ
«Меркурій Центр», ТОВ «Укрхозімпекс» (представник ТМ «Піонер»), ТОВ «Тріанс Трейд», компанія
«Будстар» (представник KRAUSE та фірми Мелос) та ТОВ «Опалубочні системи АБ Пашал», що є
дочірнім підприємствомPaschalWerkGmbH (Німеччина).

ПП«Львівізотех» представить новинку на ринку теплоізоляційнихматеріалів плити «Поліфасад»,
що дають можливість не лише провести утеплення фасадів, але й отримати престижний зовнішній
виглядбудинку.

Новинки на ринку сучасного ручного та електроінструменту та садової техніки запропонують
компанії ТОВ «Інвол» (ТМ SPARKY), компанії «Юніт-Т» (ТМ «Квітка»), «Абразив», що є дилером
світових брендів Klingspor, Bosch, Black&Decker, STANLEY, DeWALT та компанія «Бегемот+», що є
найбільшим виробникомвУкраїні будівельного інструменту та обладнання.
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Також на будівельній виставці розкрита тематика сантехніки, басейнів. Зокрема, компанія
«Голубая Лагуна» – найбільший виробник цільних скловолоконних басейнів в Україні; системи
опалення, водопостачання та водоочищення, вентиляції та кондиціонування, енергозберігаючі
технології та устаткування від компаній «Континент», «Аква Центр Львів», «Екокотел», «Прана»,
«Етера» та ін. Різноманіття лако-фарбової продукції представить ряд компаній: ТзОВ «Захід Еталон
Трейд», ПП «Колор Плюс», ПП «Арт» – представники вітчизнаних та європейських корпорацій-
виробників зПольщі, Чехії таСловенії.

На виставці можна ознайомитись з новітніми системами безпеки будівель (ПП «Професійні
системи безпеки»), засобами охорони праці, спецодягом та програмним забезпечення для будівельних
робіт (ПП«ССБЕлектронікс»).

VІ спеціалізована виставка «Вікна. Двері. Дах» вже вкотре демонструватиме актуальність та
необхідність комплексних рішень для віконно-дверної та покрівельної галузі. Зокрема, новітні
технології серед покрівельних, гідроізоляційних та дренажних матеріалів представить ТОВ «Тегола-
Україна» – представництво концернуTEGOLA Canadese S.p.A(Італія).

Вперше в Україні компанія Модерн презентуватиме справжні мультифункціональні вікна для
підтримки комфортного мікроклімату в домі – «Modern-Premium Therm», розроблені за інноваційною
технологією «Modern-PremiumTherm».

Широкий асортимент віконно-дверної продукції презентуватимуть понад 30 компаній з України, а
також з новинками білоруського ринку ознайомлять компанії-виробники ОАО «Стройдетали» та
компанія «ОКА» (офіційний представник вУкраїні ТОВ«АВП-Груп»).

Новинки виробництва серед пластикових дахових вікон представлятимуть ДП «Факро Львів» та
Компанія «Форук-Україна»

На Весняному Будівельному Форумі можна не лише ознайомитись з новинками, а й
поспілкуватись з професіоналами, отримати кваліфіковану консультацію. Окрім того, програмаФоруму
насичена різноманітними заходами: 17 березня проводитиметься унікальний розіграш«Вікна-2011» від
компаній REHAU, ТОВ «Реноме-Партнер», компанії «Болена» та компанії «Корса». Будуть
розігруватись сертифікати та подарункові купони на виготовлення та встановлення вікон з профілю
Rehau.

З 15 по 18 березня представництво ТМ «SPARKY» у Західному регіоні компанія «Інвол» та
редакція всеукраїнської газети «БудЕксперт» організовують Перший Будівельний Чемпіонат: «Закрути
шуруп найшвидше» та «Відріж брус найточніше», переможці якого отримаютьцінні подарунки.

Фахівці та всі зацікавлені відвідувачі матимуть змогу ознайомитися із спеціалізованими
виданнями, які вдало висвітлюють питання будівництва, архітектури, дизайну помешкань, тепло- , водо
та газопостачання.

Дирекція Весняного Будівельного Форуму сподівається, що актуальна тематика виставок,
насичена експозиція, презентація новинок матимуть позитивний вплив на подальший розвиток
будіндустрії в нашомурегіоні.

Ласкаво просимо на виставки серії «Галицькі експозиції»®


