Реєстрація – 15.30 /на місці/

початок – 15.45

ВХІД ВІЛЬНИЙ

готель «Дністер», вул. Яна Матейка, 6, зал "Панорама"
15:50-16:15 – Принципи проектування Active House
У своїй першій доповіді Олександр Кучерявий розповість про принципи проектування Active
House, про які йтиме мова на реальних прикладах у 2-й лекції, присвяченій енергоефективній
реконструкції. Також архітектор анонсує і запросить усіх на велику подію Active House Days in
Ukraine, що пройде в Україні в цьому році. www.kucheravy.archi
Олександр Кучерявий – білоруський архітектор, який успішно займається sustainable
архітектурою в Україні. У 2017 році в Датському Технічному університеті Альянс
Активного Будинку видав Олександру диплом верификатора активних будівель, а його
український проект OptimaHouse отримав нагороду й був офіційно визнаний на Active House
Label Award 2017, яке відбулося у вересні цього ж року на датському острові Борнхольм.

16:15-16:40 – Системи для енергоефективних дверей та вікон VEKA
«ВЕКА Україна» пропонує системи профілів для пластикового скління вікон, балконів, лоджій,
мансард, а також сучасні рішення для монтажу міжкімнатних дверей, офісних перегородок і
тамбурів. Профілі Veka ідеальні для зимового скління і дозволяють зберегти тепло навіть
найсуворішої зими. www.veka.ua

16:40-17:05 – Технології Vaillant для архітекторів
Системи для енергоефективних дверей та вікон
Компанія Vaillant - виробник енергоефективного опалювального обладнання - представить
новий напрямок у співробітництві з архітекторами з питань інженерії. www.vaillant.ua

17:05-17:30 – Енергоефективні рішення від ALUTECH
Системи для енергоефективних дверей та вікон
Група компаній «Алютех» представить новинки системи фасадного скління, сонцезахисту,
розсувних систем
з алюмінієвого профілю для об'єктів з високими вимогами
з енергоефективності. Будуть представлені зразки продукції заводу «Алютех Мінськ». Команда
досвідчених менеджерів познайомить з усіма перевагами продукції заводу «Алюмін – Техно».
www. alutech-group.com

17:30-17:55 – BIM-моделювання ArchiCAD. Переваги для архітектора.
Компанія
«БАКОТЕК»
представить
ArchiCAD —
графічний
програмний
пакет САПР для архітекторів, призначений для проектування архітектурно-будівельних
конструкцій і рішень, а також елементів ландшафту, меблів та ін. ArchiCAD® - передове BIMрішення для архітекторів. Використовуючи технологію інформаційного моделювання будівель
GRAPHISOFT ArchiCAD, архітектори можуть повністю зосередитися на творчому процесі,
знаючи, що кожен елемент проекту буде автоматично відслідковуватися і оновлюватися в
документації.
www.bakotech-architects.com

17:55-18:30 – Енергоефективна реконструкція. Чи це можливо?
Олександр Кучерявий завершить цикл презентацій розбором прикладів зі своєї практики.
Наскільки можливо повноцінно реалізувати енергоефективні рішення при реконструкції чи
переоблаштуванні вже існуючої будівлі і навіть досягти вимог Active House? На ці питання ви
знайдете відповіді в його лекції. www.kucheravy.archi
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