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Vážení obchodní přátelé,

 rádi bychom vám nabídli prezentaci na jubilejním 50. stavebním a technickém veletrhu 
STAVOTECH – MODERNÍ DŮM OLOMOUC. Uskuteční se v termínu 5. - 7. listopadu 2015 
na olomouckém Výstavišti FLORA. Už druhým rokem se Stavotech odehrává v novém 
pavilonu A, který vznikl v loňském roce rekonstrukcí a dostavbou původního pavilonu. 
Některé stavby v okolí pavilonu se ještě dokončují postupně a my se na podzim můžeme 
těšit na novou dvoupodlažní restauraci přímo v areálu.

 Návštěvníci dokončující na podzim svoje stavby nebo plánující investice pro příští rok 
shlédnou širokou nabídku oborů stavebnictví, vytápění a moderního bydlení. Podzimní 
konání Stavotechu bude jako vždy obohaceno o řadu doprovodných výstav, prezentací 
a přednášek. Ty vhodně doplní a obohatí nosnou hlavní část a přitáhnou tak široké spektrum 
odborných návštěvníků celého výstavního projektu – jedná se o tyto akce:

■ EKOENERGA – výstava s tématem úspory energie a využití obnovitelných zdrojů. 
Na 16. ročníku akce najdou  prostor pro prezentaci fi rmy zabývající se využitím 
energie - solární, vodní, geotermální, větrné, biomasy, tepelných čerpadel, kogenerace 
a rekuperace, ale také úsporami energie u stávajících zdrojů a energeticky úspornou 
architekturou.

■ MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA Olomouc – 6. ročník moravské výstavy, která pre-
zentuje „dřevěné stavění“ z hlediska architektonického, konstrukčního, dispozičního 
i účelového.

■ OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ – 11. ročník multižánrové akce 
s cílem propagace a popularizace architektury, stavebnictví a designu v Olomouckém 
kraji. Přehlídky architektonických soutěží, profi lové výstavy progresivních architektů 
spojené s přednáškami, výstava designu, autorské komentované přehlídky archi-
tektonicky zajímavých objektů – to je náplň již zavedené akce, která velikostí 
a komplexností na Moravě nemá konkurenci a která přivede na výstaviště tradičně 
velké množství architektů a projektantů.

■ REGIONINVEST – 15. krajská přehlídka investičních příležitostí a prezentace měst 
a obcí Olomouckého kraje.

 Variant, kterými se prezentovat, je několik. Buďte i vy mezi přibližně 150 fi rmami, 
které budou vystavovat své výrobky a služby na největším podzimním stavebním 
veletrhu na Moravě. Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

 S pozdravem

Ing. Eva Fuglíčková
manažerka veletrhu



OBOROVÉ ČLENĚNÍ

STAVEBNICTVÍ
Stavební technika, nástroje, nářadí
Stavební materiály
● Malty, betony a jiná pojiva 
● Omítkové materiály
● Zdící a kamenné materiály
● Betonové prvky a díly
● Plastové, pryžové a textilní materiály
● Kovové výrobky
● Dřevo, výroba pilařská, dýhy
● Užitkové a technické sklo
Stavební chemie
● Nátěrové hmoty, barvy a laky
● Tmely, lepidla
● Impregnační materiály
Stěna, střecha a podlaha

● Okna
● Dveře
● Obložení a obklady stěn
● Průmysl. vrata a vjezdové brány
● Pláště budov
● Podlahy, schody
● Komíny
● Keramic. obklady a dlažba
● Střechy
Stavební instalace
● Vodoinstalace
● Kanalizace, ČOV
● Sanitární keramika
● Elektroinstalační rozvody
● Osvětlovací tělesa
● Centrální vysávací systémy

● Úklidová a čistící technika
Izolace
● Tepelně izolační hmoty
● Zvukově izolační hmoty
● Hydroizolace
Stavba
● Stavební práce
● Rodinné domky a stavby na klíč
● Montované stavby a profily
● Bazény, sauny, whirlpooly
● Architekt. a projekt. činnost
● Zabezpečovací systémy
Ostatní produkty a služby
● Finanční služby
● Realitní kanceláře a služby
● Jiné

TERMÍNY A KONTAKTY

 PRŮBĚH VÝSTAVY
Instalace expozic 3. 11. 2015 12-18 hodin
 4. 11. 2015 8-20 hodin
Výstavní doba 5. - 6. 11. 2015 9-18 hodin
 7. 11. 2015 9-17 hodin
Likvidace expozic 7. 11. 2015 17-24 hodin

 PŘIHLÁŠKA
Uzávěrka přihlášek, text a logo do katalogu, podklady pro výstavbu veletržních expozic  do 23. 10. 2015
Po uzávěrce přijímáme přihlášky jen do vyprodání plochy a bez garance zajištění všech služeb

VYTÁPĚNÍ A INSTALACE
Vytápění
● Kotle
● Průtok. ohřívače a boilery
● Otopná tělesa
● Lokální topidla 

● Výměníky a zásobníky tepla
● Netradiční zdroje energie
Rozvod vody a páry
Čerpadla
● Čerpadla pro vodní hospodářství
● Topenářská čerpadla
● Tepelná čerpadla

Vzduchotechnika a klimatizace
Armatury a baterie
Chladící technika
Měření, regulace a řízení
Nářadí a nástroje v oboru voda, teplo
Servisní a montážní služby

BYDLENÍ
Nábytek
● Kuchyňský, jídelnový
● Do obývacích pokojů, dětských
 pokojů, pracoven
● Ložnicový
● Koupelnový
● Ratanový
● Ostatní

Bytové doplňky
● Nábytkové kování
● Garnyže
● Žaluzie
● Tapety, nástřiky
● Bezpečností zámky, skříně a trezory
● Ostatní doplňky a vybavení
Bytový textil
● Koberce

● Potahové a dekorační látky
Služby pro bydlení 
● Bytová a zahradní architektura
● Renovace a restaur. nábytku
● Zahradnické nástroje a mechanizace
● Krby, grily
● Vybavení dílny
● Řemesla

 VELETRŽNÍ ZPRAVODAJ
Uzávěrka podkladů 16. 10. 2015
Distribuce do schránek 29. - 30. 10. 2015

 VELETRŽNÍ PRŮVODCE
Uzávěrka podkladů 26. 10. 2015
Distribuce každému návštěvníkovi veletrhu

 KONTAKTY
Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, IČ: 25844822, DIČ: CZ 25844822
Manažeři veletrhu:
Mgr. Petr Nasadil, nasadil@omnis.cz, tel.: 588 881 422, fax: 588 881 445, mobil: 608 711 422
Ing. Eva Fuglíčková, fuglickova@omnis.cz, tel.: 588 881 427, fax: 588 881 445, mobil: 776 711 499

www.omnis.cz

EKOENERGA
výstava k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Oborové členění:

Energetické úspory u stávajících zdrojů
Energeticky úsporná architektura
Energie sluneční
Energie větrná
Energie vodní
Geotermální energie
Tepelná čerpadla
Kogenerace, Rekuperace
Dřevo, Bioplyn, Biomasa
Energie získaná ze spalování odpadů

REGIONINVEST
krajská přehlídka investičních příle-
žitostí, prezentace měst a obcí Olo-
mouckého kraje.

SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ VÝSTAVNÍ AKCE

NABÍDKA INZERCE

OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ
11. ročník multižánrové akce s cílem propagace a popularizace 
architektury a stavebnictví.
Přednáškové centrum - přednášky, diskuse k zajímavým tématům z oblasti 
architektury, designu za účasti významných osobností těchto oborů.
Galerie architektury a designu - profi lové přehlídky architektonických 
kanceláří, přehlídka designově zajímavého nábytku, svítidel a bytových 
doplňků atd., práce studentů uměleckoprůmyslových škol a fakult VŠ.
Architektonické přehlídky soutěžní i nesoutěžní, česká a moravská 
města a jejich architektura, fi lmy o architektuře.
Vycházka (exkurze) po architektonických zajímavostech Olomouce.

MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA Olomouc
6. ročník moravské výstavy, která prezentuje „dřevěné stavění“ 
z hlediska architektonického, konstrukčního, dispozičního i účelo-
vého. 

Veletržní zpravodaj - slouží jako komunikační nástroj této veletržní akce. 
Vychází v nákladu 62.000 ks a je distribuován před zahájením veletrhu 
i v jeho průběhu. Vydavatelem je Omnis Olomouc, a.s. Více informací 
naleznete v přiložené přihlášce. Uzávěrka je 16. 10. 2015.

Veletržní průvodce bude vydán ve formátu praktické skládačky o 12-16 
stranách velikosti 1/3 A4. Kromě katalogu a doprovodného programu zde 
budou i vizitky inzerentů (i nevystavovatelů). Veletržního průvodce obdrží 
každý návštěvník při vstupu. Uzávěrka je 26. 10. 2015.


