PRAHA , 5. LEDNA 2017

VELETRH CESTY DŘEVA SE ZAMĚŘÍ NA SRUBY, ROUBENKY A MONTOVANÉ DŘEVOSTAVBY.
PŘIPRAVEN JE ATRAKTIVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
V první polovině února bude slavnostně zahájen unikátní veletrh CESTY DŘEVA, který přinese kompletní
představu o oblíbeném materiálu – dřevě. Mapovat bude cestu dřeva z lesa přes jeho zpracování
až po výrobu finálních produktů, například srubů, roubenek a jiných dřevostaveb. Veletrh CESTY DŘEVA
proběhne od 9. do 11. února 2017 souběžně s veletrhem nízkoenergetických pasivních a nulových staveb
FOR PASIV a veletrhem STŘECHY PRAHA na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Generálním
partnerem veletrhu je Národní dřevařský klastr.
Na veletrhu se budou prezentovat sruby, roubenky a montované dřevostavby. Připraven je také atraktivní
doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit například na projekt ROUBENKA NAŽIVO, kdy zde budou
studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně ve spolupráci s firmou DEKWOOD stavět
průčelí roubenky. Firma DEKWOOD se dále představí v rámci přednášek na téma bydlení v roubence. V rámci
souběhu veletrhů je potom připraveno mnoho užitečných přednášek, seminářů a poradenských center. Na
své si zde proto přijde odborná i široká veřejnost. Součástí veletrhu CESTY DŘEVA bude i první postupové
kolo Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
CESTY DŘEVA na moderním výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Veletrh CESTY DŘEVA se uskuteční v prostorách výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jedná se
o nejmodernější a největší veletržní areál v hlavním městě České republiky. Výstaviště je ideální
pro organizátory i návštěvníky. Na 105 000 m2 krytých i venkovních ploch se nachází 7 moderních ocelových
výstavních hal o celkové ploše 35 000 m2. Areál disponuje reprezentativními kancelářskými prostory,
restauracemi, kavárnami, šatnami, odpočinkovými zónami, press centrem, business centrem, konferenčními
sály s kapacitou 30 a 150 osob a Kongresovým sálem s kapacitou 650 osob. Předností areálu je moderní
vybavení, které umožňuje pořádat v areálu i technicky náročné akce. Velmi dobrá je dopravní dostupnost
a velkokapacitní parkoviště. V areálu se ročně uskuteční 101 akcí s účastí přes 6 500 firem z více než 35 zemí
světa a s návštěvností více než 1 000 000 osob.
Podrobné informace: www.cestydreva.cz
Zlevněná vstupenka: www.cestydreva.cz/sleva
Kontakt pro média:
Alena Bradáčová, e-mail: bradacova@abf.cz

