СТРОИТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ БЪРНО
Профил
Включва практически всички области на строителството - реализация на
постройки, строителни занаяти и технологии, строителни материали и
изделия, строителни машини, строителни конструкции – и техническото
оборудване на сгради.
Подчертани теми:
• Строителство 4.0 - нови насоки и приложения в практиката
• Проектиране в BIM
• SMART LIVING - интелигентно домакинство
• Циркулярна икономика
• Устойчивост на живота в природата и градовете - по отношение към
водите и сушата
• Реконструкция на жилище в практика - на живо директно в изложбения
център
* Общи статистически данни за Строителните изложения Бърно и
изложенията URBIS, DSB - Дърво и постройки Бърно, MOBITEX, SC EDEN
3000 изложението Ptáček.
Строителни изложения Бърно на старт
От 25 до 28 април 2018 г. в Бърнеския изложбен център се провеждат
Строителни изложения Бърно, които са правилното място за представяне
на нови технологии и технически решения, както и място за срещи на
специалисти от всички сфери на строителството и техническото
оборудване на сградите. Съвместно тук ще се проведе изложението DSB
- Дърво и постройки Бърно и изложение на мебели и дизайн на
интериора MOBITEX. На едно място ще се предлагат нови и модерни
решения за самото строителство, реконструкция, както и за избор на
качествени и здравословни мебели и оборудване за интериора.
Темите, които движат не само света на строителството
Строителните изложения Бърно ще насочат своето внимание към няколко
теми, които в момента са актуални не само в света на строителството.
Основна тема, която ще бъде включена както в изложбените експозиции, така
и в съпроводителните програми и в независима консултация е
проблематиката Строителство 4.0. Няма да остане извън вниманието и
циркулярната икономика, нито устойчивостта на живота в природата и в
градовете. Друга тема ще бъде актуалната проблематика на доноционните

програми, насочени към енергийно ефективно изграждане и
реконструкция. Няма да липсва представянето на дейността на
цеховите и други специализирани общности.
Строителството 4.0 на Строителните изложения в Бърно
Дигитализирането на строителството е считано от някои специалисти
като възможен път за развитието му. Затова и Строителните изложения
Бърно ще отделят внимание на Строителството 4.0. Така наречените
<смарт> решения ще бъдат на разположение в много щандове, можем
да споменем и проекта Интелигентно и безопасно домакинство в
павилиона F. Няма да липсва и презентация на дронове, чието
използване улеснява например инспекцията и контрола на процеса на
строилетството. Самостоятелна глава представлява внедряването на
методика и проектиране в BIM.
Интелигентна и безопасна домакинска работа на практика
Аудио-визуална техника, елитни домашни уреди и стилни мебели като
част от модерен, удобен и сигурен дом с възможност за управление на
отделните атрибути, представени с управляващи системи. Всичко това
ще видите, но преди всичко ще можете да опитате в реални условия в
експозицията в павилион F. Тя ще представлява примери на
интелигентното домакинство, където с използване на таблет или
телефон управлявате например домакински уреди, осветление,
термопомпа или входна врата. Проектът също така ще представи
електромобил, интегриран в енергетиката на къщата като компенсатор
на колебанията на консумацията, зареждан със соларни панели заедно с
основните батерии на къщата. През тази година ще видите
функционална схема на включване на отделни атрибути. Като съставна
част ще се представи професионална съпроводителна програма за
архитекти и проектанти и консултантски център за заинтересовани от
широката общественост. Партньори на проекта са фирмите ABB, Jasyko,
Pražská energetika и Veletrhy Brno.
Практическа примерна реконструкция на апартамент
В момента водим преговори със забележителни партньори за представяне на
проблематиката на реконструкцията на панелнo жилище на практика.
Проектът ще бъде подготвен така, че посетителят да има възможност да се
запознае с този проблем директно в изложбения център. Реномирани
специалисти ще го запознаят с отделни стъпки, за да знае, за какво да се
подготви и върху какво е добре да се съсредоточи. Практическите

демонстрации ще бъдат допълнени с отделни демонстрации на
правилните технически процедури.
Архитектура на градината този път и с водата като елемент
През 2017 г. проектът "Архитектура на градината" предложи над 1500 м
практически демонстрации на различни видове градини, градински
мебели и дървени аксесоари към градината. За следващата година
предвиждаме да бъде разширена, освен другото, и с елемента вода.
Тази тема е привлекателна за 98% от посетителите, които са
заинтересовани предимно от градиниските постройки, зеленината -растения, иглолисти храсти и дървета, ръчни инструменти и
принадлежности за любители.
Едининственото място за представяне на дървени постройки в
Моравия? На изложението DSB!
Изложение ДСБ - Дърво и постройки Бърно е насочено основно към
представянето на дървени постройки, конструкции, материали за
дървените постройки и конструкции, основи и облицовки за дървени
постройки. Предложенията на изложителите се допълват от
съпроводителната програма на изложението, която е подготвена в
сътрудничество с професионални партньори и асоциации, както за
специалисти, така и за проявяващата интерес от дървени постройки
широката общественост.
Качествени и здравословни мебели на изложението MOBITEX
С проблематиката за избора на качествени и безупречни от
здравословна гледна точка мебели ще се занимава изложението MOBITEX наистина комплексно - било то в рамките на професионалната
съпроводителна програма, експозициите на изложителите, а също и в
независимите професионални консултационни центрове на отраслевите
асоциации и съюзи.
Един поглед към Строителните изложения Бърно 2017
През 2017 г. Строителните панаири Бърно потвърдиха леко нарастващата
тенденция както в броя на изложителите, така и на посетителите. Също така
успяхме да увеличим удовлетворението както на изложителите, така и на
посетителите, които присъстваха на изложенията. На изложенията се
представиха 827 фирми от 20 страни от целия свят на нетна изложбена площ
над 19,630 квадратни метра. По време на четирите дни на събитието близо 45
000 посетители дойдоха със специфични въпроси, фокусирани към строежите,
реконструкцията или интериорното оборудване. Повече информация за

изминалата година можете да намерите тук:
http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/
Цената на площта зависи от избора на мястото на експозицията
И през 2018 г. цената за изложбената площ зависи от избора на
изложбената площ от страна на изложителя. По-ранната заявка за
участието в изложението води до по-голяма възможност за избор на
площта. Относно ценовите условия, цената на откритата площ е
определена на 1,000 CZK / m2, цената на закритата площ варира в
зависимост от избраната зона в павилиона от 1.300, - CZK / m2. Искате ли
да излагате по-изгодно? Регистрирайте се до 15 февруари 2018 година!
Повече информация тук: http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/onlineapplication-forms/.

MOBITEX
Профил
Международното изложение за мебели, за обзавеждане и интериорен
дизайн MOBITEX представя най-новите тенденции в обзавеждането на
интериора и аксесоариte за бита. Става дума за алтернативно
предлагане на мебели и интериорно обзавеждане за разлика от
търговските вериги. Тук редовно се представят водещите производители
и доставчици на мебели и обзавеждането на жилищата на чешкия пазар.

Подчертани теми:
• Качествени, здравословни мебели
• Конкурсни шоута - Grand Prix Mobitex:
• секция“СТУДЕНТ“ = подкрепа на студентското творчество
• Секция "ИЗЛОЖИТЕЛ" = конкурс на изложените експонати
• Технологии & дизайн - висококачествена аудиовизуална техника като
пълнокачествена съставна част на интериора
За контакт:
Наталие Раева, представител на „Панаири Бърно” АД за България, GSM:
+420 604 21 11 75

