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Двадцятийювілейний виставковий сезон виставок серії «Галицькі експозиції» , що
успішно розпочався ювелірною виставкою «ЕлітЕКСПО», продовжує Весняний
будівельний форум, що об'єднує під своїм дахом три окремі заходи: ХХІ міжнародну
виставку «БудЕКСПО-весна», V спеціалізовану виставку «Вікна.Двері.Дах» та першу
спеціалізовану експозицію «Дерев'яний дім». Форум відбуватиметься з 16 по 19 березня
2010 року в приміщенні Палацу спорту «Україна» (вул.Мельника,18). Новинкою
цьогорічного форуму стануть пропозиції дерев`яного домобудування від провідних
українських виробників.

Весняний будівельний форум налічує понад 140 учасників майже зі всіх регіонів
України, а також Польщі, Австрії, Німеччини, Італії та Словенії. Незважаючи на не
найкращі часи у будівельній галузі, даний захід дає можливість виробникам, торговим
фірмам продемонструвати свої досягнення у будівельній галузі, нові технології та
підходидо проектування і будівництва.

В рамках виставки «БудЕКСПО-весна» будуть представлені такі основні розділи -
технології сучасного будівництва, будівельні та оздоблювальні матеріали, техніка та
інструментарій, сучасні системи опалення, водо- та енергопостачання, системи безпеки
будівель, спецодяг тощо. Різноманітний вибір серед будівельних сумішей найвищої
якості запрезентують компанії «Джура-Експрес», «КемаУкраїна, «Тераліт», «Швидкобуд
Плюс», «Тепловер». Фірми «Укрхозімпекс», «Астіко» та «Євростеп-Україна»
запропонують професійне обладнання для вирішення проблем робіт на висоті з
урахуванням безпеки та комфорту. Широкий інвентар інструментів, запчастин та
аксесуарів покажуть на виставці мережі салонів «Мегамайстер» та «Інструменти».
Також порадує новинками своїх відвідувачів компанія «Хіт Груп», що вперше
запрезентує інноваційні системи опалення та водопостачання будинків з використанням
альтернативних джерел енергії. Підприємство «Меласк» представить новаторські ідеї
проектування та інсталяції охоронних, відео- тамедіамереж.

І це далеко не весь перелік.

Тематика, що буде представлена на V спеціалізованій виставці «Вікна.Двері.Дах»,
вже вкотре демонструє актуальність та необхідність комплексних рішень для
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віконно-дверної та покрівельної галузі. Цікавим для професіоналів даних сфер є те, що
вперше в експозиції цьогорічної виставки дебютують вітчизняні виробники, такі як:
компанія «Комплектар» новатор віконно-дверної фурнітури; підприємства «Галамай»
та «Захід Древсервіс», основними напрямками діяльності яких є проектування,
виготовлення та встановлення дерев'яних конструкцій; фірма «Столяр-ПРО», в якої
можна придбати весь комплекс товарів для столярного виробництва. Вдало поєднані
новітні технології, дизайнерські рішення, а також фінансові інвестиції на сучасній
Тернопільській меблевійфабриці задовільнять найвибагливішого покупця. ПП «Леодім»
пропонує широкий спектр покрівельних матеріалів відомих світових брендів CREATON,
WA-BIS,RAINWAY,ROCKWOOL,URSA, JUTA,VELUX , FAKRO.

Вперше, в рамках виставки «Вікна.Двері.Дах» проводитиметься унікальна лотерея
«Вікна 2010» від Компанії REHAU, традиційного учасника будівельних форумів у Львові
та світового лідера з виробництва віконних, дверних і фасадних профілів. Всі охочі
відвідувачі матимуть змогу виграти цінні призи, а саме безкоштовно або з великою
знижкоювстановити нові вікна від цієї компанії у власній оселі.

Зважаючи на велику зацікавленість в нашому регіоні до питань та проблем
дерев`яного домобудівництва, вперше, в рамках Весняного будівельного форуму,
організована спеціалізована експозиція «Дерев'яний дім». Експозиція має на меті
продемонтструвати не тільки перспективи та переваги дерев'яного домобудування, а й
архітектурні проекти, технології, матеріали та багато іншого, з чим може стикнутися
кожний, хто працює над створенням власної екологічно чистої оселі. Для тих, хто ще не
визначився з вибором матеріалів для будівництва власного житла, учасники даного
заходу нададуть повну інформацію щодо надійності, якості, екологічності та
естетичності саме цього виду будівництва. Компанія «Істра-Ламбер-Україна» на основі
власної виробничої бази втілює мрії замовників у реальність, проекти у затишну оселю,
супроводжуючи їх сучасними комп'ютерними технологіями. Дерев'яний будинок від
компанії «Поллюкс» витримає не одне століття, адже товариство тісно співпрацює з
французькою фірмою «Cerdagne Conception Bois», власниками та засновниками якої є
відоміфранцузькі архітектори-експертиСабін таТьєрі Барбаза.

Фахівці та всі зацікавлені відвідувачі матимуть змогу ознайомитися із
спеціалізованими виданнями, котрі 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
подальшийрозвиток будіндустрії в нашомурегіоні.

Ласкаво просимона виставки серії «Галицькі експозиції» .®


