
VYUŽIJTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ! 

 

STAVEBNÍ CENTRUM EDEN 3000 SE MĚNÍ NA  CENTRUM UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 

                

V Brně vzniká jedinečné  poradenské  a  vzdělávací pracoviště pro zprostředkování  přenosu  informací o nových 
postupech, technologiích, materiálech a výrobcích pro potřeby soudobého stavění  s ohledem  na  kritéria  
úspor energií  a ochrany životního prostředí. 

 
•    TRADICE STAVEBNÍHO CENTRA OD r. 1998  •      ŠIROKÝ PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

•    ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘES 110.000 ZÁJEMCŮ  •      PRODEJ STAVEBNÍ LITERATURY 
•    VÝHODNÁ POLOHA V CENTRU ČR    •      PORADENSTVÍ 

 

REZERVUJTE SI PLOCHU PRO VÁŠ EXPONÁT VE VZORKOVNĚ STAVEBNÍCH MATERUÁLŮ ! 
 
Od října 2011 provádíme zásadní změny v prostorovém uspořádání vzorkovny. Exponáty budou rozděleny do tématických celků.  Větší 
komfort pro návštěvníka zajistí koncetrace exponátů do jednoho podlaží vstupní budovy. 
K termínu stavebních veletrhů otevřeme zcela novou, nadčasovou, interaktivní expozici „Udržitelná výstavba“, financovanou za přispění 
fondů EU.  Vzorkovna tak získá: 
 •  nové prostorové členění 
 •  barevné rozlišení tématických skupin pro snadnou orientaci zákazníka 
 •  interaktivní dotykové obrazovky s možností vyhledávání jednotlivých témat a souvislostí 
 •  elektronickoé kalkulačny pro jednoduché výpočty úspor 
 •  on-line řešení prospektového servisu s přímou vazbou na vystavovatele 
Samozřejmostí je osobní kontakt s návštěvníkem na recepci, prodej odborné literatury a možnost občerstvení v naší kavárně. 

           

Tématické celky: • Historický exkurz, kategorizace úsporných domů, role stavebníka, architekta, návratnost, požadavky… 

  • Příprava stavby 
  • Konstrukční řešení, možnosti, výhody a nevýhody 
  • Obvodový plášť budovy, možnosti tepelných izolací 
  • Konstrukce střechy, možnosti tepelných izolací 

  • Výplně otvorů 
  • Kvalita vnitřního prostředí, vytápění, příprava teplé vody, větrání, osvětlení, inteligentní budovy… 
  • Elektrická energie pro provoz domu       
  • Vodní hospodářství          

           



STAVEBNÍ CENTRUM EDEN 3000 

Brno - Výstaviště 

Jediné centrum stavebních informací v ČR poskytující komplexní služby 

Ojedinělý výstavní projekt, nemající v ČR obdoby 

• STÁLÁ VÝSTAVA RODINNÝCH DOMŮ A DALŠÍCH EXPONÁTŮ NA PLOŠE 10.000 m
2
 

o BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, ZIMNÍ ZAHRADY 

o PLOTY, DLAŽBY, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 

• NEJVĚTŠÍ VZORKOVNA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR 

• PROSPEKTOVÝ SERVIS 

• PRODEJNA ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATURY 

• HOSPŮDKA „B 10“, catering 

• KONFERENČNÍ A PREZENTAČNÍ PROSTORY 

• VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE 

• ODBORNÉ EXKURZE DO ZAHRANIČÍ 

        

      

Národní stavební centrum, s.r.o. 

Bauerova 10, 603 00 Brno – Výstaviště, vedle 9. brány 

Tel. pro vystavovatele: 541 152 861, 541 159 464 

Fax 541 159 484 

e-mail skoupa@stavebnicentrum.cz                

 

 

   
  

www.stavebnicentrum.cz                                                www.stavebniliteratura.cz     


