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З 27 вересня по 30 вересня у Львівському Палаці мистецтв відбудеться
. Традиційно в рамках форуму пройдуть кілька окремих

виставкових заходів: ХХІV Міжнародна виставка , V Спеціалізована
виставка , V Спеціалізована виставка та V
Спеціалізована виставка . Форум
проводиться за підтримки , ,

та
.

Актуальність та зацікавленість на Західній Україні до технологій сучасного
будівництва, будівельних та оздоблювальних матеріалів, будівельних конструкцій,
техніки та інструментів, сучасних систем водо-, газо- та енергопостачання,
альтернативної енергетики, опалювальної техніки на різні види палива, вентиляції та
кондиціонування, систем енергозбереження тощо стимулює вітчизняних виробників та
торгових компаній до розширення асортименту, поліпшення якості продукції, пошуку
нових партнерів, встановлення плідних ділових контактів.

Загалом у Форумі беруть участь понад 100 виробничих та торгових фірм та
організацій, зокрема, учасники з , , ,

, , , , , ,
, , а також , ,

та .
Цього року в експозиції виставки будуть представлені не

просто будівельні матеріали та обладнання, а комплексні рішення. Зокрема, вперше на
виставці представить свою продукцію та новинки виробництва будівельної опалубки
ТОВ Фабрика . Безумовною цікавинкою виставки стане продукт

– екологічно чистий покрівельний матеріал, що не містить
канцерогенних речовин. Компанія презентуватиме розроблену і
втілену на будівельному ринку свою унікально нову технологію з виробництва пористого
бетону. Широкий асортимент дахового покриття провідних європейських виробників
представить ТзОВ . ТзОВ – представник заводу
Закарпатської будівельної кераміки презентуватиме нову лінію з виробництва цегли та
блоків.

Осінній
будівельний форум

«БудЕКСПО-осінь»
«Опалення» «Альтернативна енергетика»

«Опалювальна техніка на твердому паливі»
Львівської ОДА Української Будівельної Асоціації

Асоціації Паливно-Енергетичного Комплексу Львівщини Центру
енергозбереженняЛьвівськогоЦНІІ

Львівської Київської Дніпропетровської
Харківської Житомирської Одеської Тернопільської Рівненської Волинської
Чернівецької Івано-Франківської областей з Польщі Пакистану
Німеччини Італії

Варіант (м. Харків)
ТМ Керамопласт

- (Польща)

Урсус (м. Львів) Леобудіндустрія

«БудЕКСПО-осінь»

« »

«KP BET»

« » « »



ЗА ПІДТРИМКИ:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

ОФІЦІЙНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

«LECHMA» «Tarnava»

«Boltex»
«Harbin» « »

В експозиції виставок та
відвідувачі зможуть знайти багато оптимальних рішень у сфері новітніх

технологій систем опалення, а саме: камінні топки з водяним контуром і твердопаливні
котли , а також монолітні чавунні топки

. поділиться досвідом у
розробці та виробництві опалювальної техніки нового покоління. Представництво в
Україні представлятиме широкий асортимент системи опалення, що включає
настінні та підлогові котли, електричні водонагрівачі, сонячні системи.

. Сьогодні стало очевидним те, що технологічний
прорив в сфері енергетичної галузі можуть забезпечити лише нові знання та нові
технології. Відтак, компанія запропонує сучасну сонячну тепло-
станцію Ратіотерм. Це свого роду унікальний витвір сучасної науки в області новітніх
енергозберігаючих технологій. Поділиться новими знаннями в галузі альтернативної
енергетики компанія , яка займається виробництвом сонячних
колекторів та популяризації фотогальваніки. Львівське підприємство
запропонує поєднання економії, екології та естетики в сфері обігріву. Комплексні
рішення по підвищенню якості живлення електромереж та енергозбереження
запропонує – представник компаній ,

, СТС-Транс .
Головними інформаційними партнерами виступають видавництво

та газета . Фахівці та всі зацікавлені відвідувачі матимуть змогу
ознайомитися з чималим вибором спеціалізованих видань, які висвітлюють питання
будівництва, архітектури, дизайну помешкань, тепло-, водо-, газопостачання та
суміжних галузей.

Окрім демонстрації нових підходів у будівництві на форумі відбуватиметься вже ІV
Бізнес-конференція

, організатором якої
виступає .

проведе бізнес-семінар:
. Протягом всіх днів роботи

виставки компанія «Дім сонячний» проводитиме нон-стоп презентації з використанням
сучасних технологій відновлювальних джерел енергії для забезпечення максимального
комфорту дому і кишені замовника.

щороку активніше стає місцем зустрічей ділових кіл,
місцем гарячих дискусій, презентацій та семінарів, які дають нові імпульси, нові ідеї, нові
можливості, нові знання представникам різних сфер для розвитку їхнього бізнесу.
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