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«ОПАЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

на твердому паливі»

З 02 по 05 жовтня у Львівському Палаці спорту «Україна» відбудеться
. Традиційно в рамках форуму одночасно будуть працювати ХХVІ Міжнародна виставка

, VІ Спеціалізована виставка , VІ Спеціалізована виставка
та VІ Спеціалізована виставка

.

Цьогорічний налічує понад майже зі всіх регіонів України, а також Франції,
Польщі, Білорусії та Латвії, які запропонують широкий асортимент будівельних та оздоблювальних
матеріалів, сучасні технології та обладнання для будівельної промисловості, системи опалення та
водопостачання, покрівельні та гідроізоляційні матеріали, енергозберігаючі технології, розробки в
галузі альтернативної енергетики, значний спектр інструментарію, професійної техніки та багато
іншого.

– головна подія будівельної тематики в Західному регіоні, що
відбувається за підтримки національної мережі декоративно-будівельних гіпермаркетів та
будівельного гіпермаркету . Основна мета форуму – сприяти просуванню українських та
іноземних торгових марок на будівельний ринок Львова та Західної України. Велика кількість сучасних
будівельних, енергозберігаючих технологій та матеріалів з`явилася в нашому регіоні саме завдяки їхній
презентації на виставках серії .

. Вперше на виставці представить свою
продукцію та новинку з виробництва покрівельного матеріалу – екологічно чисті
листи на основі цементу та армуючих волокон, які немістять азбесту.

Нові тренди на ринку сучасних будівельних матеріалів представить польська компанія
, , , , – представник

заводуЗБК, виробник якісної кераміки з використаннямєвропейських технологій.

Численні нові пропозиції професійного інструментарію запропонують компанії ,
, , що є дилерами світових брендів будівельного інструменту

та обладнання. Успіх компаній заснований на високому рівні якості продукції і послуг, що надаються,
наявності кваліфікованих кадрів, тісній співпраці безпосередньо з виробниками.

Французький концерн спільно з презентуватимуть нову лінію
з виробництващебеню,щовідповідає усім вимогамєвропейської стандартизації.

Вперше білоруське підприємство представить нову торгову марку
для тих, хто бажає надійно і просто організовувати освітлення у своємудомі.

На будівельній виставці значне місце посідає тема захисту будівель і споруд з каменю та
бетонних виробів. Свої цікаві новинки представлять львівські підприємства ,

, а також компанії , .
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ЗА ПІДТРИМКИ:

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

ОФІЦІЙНИЙ ТЕЛЕ-ПАРТНЕР:

В експозиції виставок та
відвідувачі зможуть знайти багато оптимальних рішень у сфері сучасних технологій систем опалення, а
саме: камінні топки з водяним контуром і твердопаливні котли (Польща) та
(Латвія) .

Компанія поділиться досвідом у розробці та виробництві камінних топок
повітряного типу та камінів з водяним контуром , виготовленням та встановленням
дверцят для камінів та печейдовільних розмірів.

Вперше на виставці (ЛЕМЗ)
представить твердопаливні модульні котли нового покоління, що мають конструктивні та
експлуатаційні переваги котлів типу КПМ.

. Сьогодні стало очевидним те, що технологічний прорив в
сфері енергетичної галузі можуть забезпечити лише нові знання та нові технології. Відтак, компанія

запропонує сучасні вітроустановки, сонячні теплові системи,
теплові помпи, комбіновані і автономні системи енергозабезпечення, електронно-механічні системи
автоматики та перетворення енергії.

Вперше з Польщі (Subcarpathian
Renewable Energy Cluster) поділиться новими знаннями в галузі альтернативної енергетики. Одним з
напрямків стратегії кластера є дослідження та наукова діяльність, що сприяє розвитку інноваційних
продуктів та рішень.

Компанія пропонує інноваційні рішення в області опалення та
гарячого водопостачання на основі унікальних сонячних колекторів та теплообмінників PolarSol.

Окрім демонстрації нових підходів у будівництві на форумі 03 жовтня проходитиме вже вп'яте

та 04 жовтня
, організатором яких

виступає Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації. Також протягом усіх днів
роботи форуму компанія проводитиме нон-стоп конкурс

з врученнямцінних призів для переможців.

– це вже хороша традиція для зустрічей ділових кіл, актуальних
дискусій, презентацій та семінарів, які дають нові імпульси, нові ідеї, нові можливості, нові знання
представникамрізних сфердлярозвитку їхнього бізнесу.

«Опалення» «Опалювальна техніка на твердому паливі»

«Альтернативна енергетика»
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Прикарпатський Кластер Відновлювальної Енергетики

«ІнтегрейтедТекнікалВіжнЛтд.»

Бізнес-конференція «Альтернативна і відновлювальна енергетика: технології, обладнання,
практика їх використання та проекти розвитку» семінар «Альтернативні котли для
водогрійних котелень: скорочення споживання газу і мінімізація викидів»

«Абразив» «ВіДЧУЙ ПОТУЖНІСТЬ
DeWALT!!!»
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