Fakulteta za arhitekturo, Konzorcij Pasivna hiša in Eko sklad j.s.
vabijo od 8. do 10. novembra 2013 na

DNEVE PASIVNIH HIŠ
V okviru Dnevov pasivnih hiš bodo organizirani

SPREMLJAJOČI DOGODKI:
M SORA d.d.
 Predavanje z naslovom: »Izbira optimalnega okna in njegove najpomembnejše
lastnosti«
 Ogled proizvodnje in praktična demonstracija testa zrakotesnosti oken
TERMIN: 8.11.2013 od 9.00 do 12.00
LOKACIJA: Industrijska ulica 21, 4226 Žiri (predavanje) in Industrijska ulica 13, 4226 Žiri
(ogled proizvodnje in demonstracija testa zrakotesnosti)
PRIJAVE: ales.ugovsek@m‐sora.si

AGREGAT d.o.o.
INDIVIDUALNI POSVET: PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO ZA VAŠO HIŠO ALI STANOVANJE
Svetovanje o prezračevanju z izkoristkom odpadne toplote za vašo hišo. Predstavljeni bodo
sestavni deli prezračevalnega sistema Helios in možnosti vgradnje sistema v danem objektu.
Posvet je aktualen tako za novogradnje kot za sanacije.
TERMIN: petek, 8.11. od 16.00 – 20.00
LOKACIJA: AGREGT d.o.o., Stanežiče 7 M, 1210 Ljubljana‐Šentvid
PRIJAVE: peter@agregat.si; 051 636 673

VELUX Slovenija d.o.o.
Analiza dnevne svetlobe za vašo bodočo hišo.
Individualne konzultacije o kvaliteti dnevne svetlobe v vaši bodoči hiši. Arhitekti podjetja
bodo s pomočjo programa za analizo dnevne svetlobe VELUX Daylight Visualiser preverili
svetlobne vrednosti v bivalnih prostorih.
TERMIN: četrtek, 7.11., od 10.00 do 16.00 ure
LOKACIJA: VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin
PRIJAVA: domen.pogorevc@velux.com, s pripisom želene ure prihoda in kontaktnih
podatkov ter telefonske številke. S seboj obvezno prinesite načrt v digitalni ali papirni obliki.

ARHEM d.o.o.
Predstavitev PASIVNE GRADNJE – PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA.
V četrtek, 7.11.2013, petek 8.11.2013 in soboto 9.11.2012 vas vabimo na individualne
konzultacije in pogovor o tematiki pasivne gradnje. Predstavili in pogovorili se bomo
lahko naslednjih temah:
‐ Pogovor o pasivni gradnji
‐ Predstavitev ključnih komponent pasivne hiše
‐ Predstavitev razlike med nizkoenergijsko in pasivno hišo
‐ Predstavitev prezračevanja v pasivnem objektu in njegova zasnova
‐ Predstavitev načina dela pri izdelavi projektne dokumentacije
‐ Predstavitev izvedbe pasivnega objekta po ključnih sklopih
‐ Predstavitev ključnih točk arhitekturne zasnove s poudarkom na pasivni gradnji
‐ Predstavitev metodologij izračuna energetske bilance objekta – PHPP
‐ Predstavitev kriterijev za doseganje pasivnega energijskega standarda
‐ Predstavitev testa zrakotesnosti
‐ Predstavitev gradnikov, ki jih uporabljamo za izvajanje pasivnih objektov
‐ Predstavitev naših referenc s področja pasivne gradnje (34 objektov)
LOKACIJA: ARHEM d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
TERMIN: od 9.00 do 18.00 ure
PRIJAVA: info@PasivnaGradnja.si , s pripisom želene ure prihoda in kontaktnih podatkov ter
telefonske številke. Če že imate osnutek projekta ali izhodišča, vas prosimo, da jih
prinesite s seboj v digitalni ali papirni obliki.

FRAGMAT TIM d.d.
Brezplačni posvet pri proizvajalcu izolacij
OPTIMALNA ZASNOVA PASIVNIH in NIZKOENERGIJSKIH HIŠ
za investitorje, projektante in izvajalce
‐
‐
‐
‐
‐

Kontakti priznanih projektantov in izvajalcev
TOPLOTNI OVOJ STAVBE optimalna izvedba detajlov z EPS in XPS toplotno izolacijo
TEMELJI načrtovanje temeljev oz. temeljne plošče z vidika hidroizolacije in toplotne
izolacije
RAVNE STREHE načrtovanje in izvedba
GRADBENA FIZIKA toplota, difuzija, zvok, reševanje toplotnih mostov…

LOKACIJA: FRAGMAT TIM, PE Ljubljana, Ob železnici 18 (dostop poleg »Avto hiša Moste«)
TERMIN: petek 8.11. 2013 od 9.00 do 18.00
PRIJAVA: tehn.info@fragmat.si ali 01 540 53 79

Xella porobeton SI, d.o.o
OGLED PROIZVODNJE IN PREDSTAVITEV PROIZVODOV YTONG IN MULTIPOR
ter prikaz njihove uporabe v praksi.
Udeleženci se bodo lahko sami preskusili v gradnji in razrešili morebitne dileme glede
gradnje pasivne ali zelo dobre nizkoenergijske hiše.
LOKACIJA: Xella porobeton SI, d.o.o, Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec
TERMIN: petek, 8.11.2013 ob 16.00
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: natasa.tavcar@xella.com

Banka Sparkasse d.d.
CELOSTNO SVETOVANJE GLEDE ARHITEKTURE, GRADNJE ALI NAKUPA NEPREMIČNIN (Dom
Check z arhitekturnim svetovanjem)
LOKACIJA: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana
TERMIN: četrtek, 7. in petek, 8.11., od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
PRIJAVE: http://www.sparkasse.si/narocilo‐dom‐check

FIBRAN NORD d.o.o
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OB GRADNJI PASIVNIH HIŠ
za investitorje, načrtovalce in izvajalce:
‐Toplotna zaščita delov stavb v kontaktu z vlago in pod velikimi obremenitvami:
(izpostavljena fasada, fasadni cokel, zid v zemlji, ravna streha, vrt na strehi, balkoni,
terase, toplotna sanacija iz notranje strani…)
‐ Ogled gradnje na potresno varni temeljni blazini SEISMIC (toplotna izolacija temeljne
plošče brez toplotnih mostov na potresno ogroženih področjih, kot je Slovenija)
LOKACIJA: Gradbišče Rožna dolina, Ljubljana
TERMIN: petek 8. 11.2013 po predhodnem dogovoru
PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE: nasvet@fibran.si ali po tel. 07 3939 525 s pripisom
želene ure in kontaktnih podatkov. Če že imate osnutek projekta, ga prinesite s seboj v
digitalni ali papirni obliki.

