Fakulteta za arhitekturo, Konzorcij Pasivna hiša in Eko sklad j.s.
vabijo od 9. do 11. novembra 2012 na

DNEVE PASIVNIH HIŠ
V okviru Dnevov pasivnih hiš bodo organizirani

SPREMLJAJOČI DOGODKI:
Eko produkt d.o.o.
Prikaz vgradnje celulozne izolacije Trendisol.
Predstavitev ekološke gradnje in uporabe naravnih izolacijskih materialov.
TERMIN: sobota 10.XI. ob 11.00 in 16.00 (v času ogleda pasivne hiše)
LOKACIJA: Pasivna hiša Škvorc, Repnje 14, 1217 Vodice
PRIJAVE: info@ekoprodukt.si ‐ za dan odprtih vrat.

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, 8.11., od 10.00 do 16.00 ure
LOKACIJA: VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin
PRIJAVA: neza.mocnik@velux.com, s pripisom želene ure prihoda in kontaktnih podatkov ter
telefonske številke. S seboj obvezno prinesite načrt v digitalni ali papirni obliki.

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p.
Predavanje o nizkoenergijski in pasivni gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb s
poudarkom na projektiranju/preračun PHPP, toplotni izolaciji in prezračevanju z
rekuperacijo.
Petek ob 10.00:
Prikaz testa zrakotesnosti poslovne stavbe
TERMIN: petek, 9.XI., ob 9.00 in 11.00 in sobota, 10.XI., ob 9.00 in 11.00.
Prikaz vpihovanja celuloze bo potekal skozi ves dan v petek in soboto.
LOKACIJA: Proizvodna hala v Poslovni coni Komenda v Žejah pri Komendi
PRIJAVE: info@zimic.si

FRAGMAT TIM, d.d.
Gradnja VARČNIH HIŠ z materiali FRAGMAT
Brezplačne individualne konzultacije!
‐ Celovito svetovanje za investitorje, projektante in graditelje
‐ Optimalna zasnova konstrukcijskih sklopov z EPS in XPS
‐ Zasnova detajlov (hidro in toplotna izolacija temeljne plošče, izolacija zunanjih sten,
tlaki, ravna, ozelenjena in poševna streha)
‐ Doseganje optimalne izolativnosti z EPS in XPS: U≤ 0,10 W/m2K, U≤ 0,12 W/m2K,
U≤0,15W/m2K
‐ Energetska sanacija starejših objektov (zunanje in notranje stene, strehe, tlaki…)
‐ Izračun toplotne prehodnosti in difuzije za posamezne konstrukcije
‐ Udarni zvok, izračun za medetažno konstrukcijo po obstoječem pravilniku
‐ Kontakti za izvedbo
TERMIN: petek, 9. XI., od 7.00 do 15.00 (po dogovoru tudi do 17.00)
LOKACIJA: Fragmat, Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
PRIJAVE: tehn.info@fragmat.si

M SORA d.d.
Dan odprtih vrat
Osebno svetovanje ter ogled proizvodnje
TERMIN: petek, 9.11., od 8.00 – 18.00 in sobota, 10.XI., od 8.00 – 13.00.
LOKACIJA: M SORA d.d., Industrijska ulica 13, 4226 Žiri
PRIJAVE: milos.cadez@m‐sora.si

Banka Sparkasse d.d.
Celostno svetovanje gradnje ali nakupa nepremičnin:
‐ 9.11. od 9:00‐15:00 ure
‐
13.11. od 9:00‐17:00 ure

LOKACIJA: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana
PRIJAVE: dogodek@sparkasse.si

Xella Porobeton SI, d.o.o.
Predavanje Ytong in Multipor za gradnjo pasivnih hiš
Ogled proizvodnje
Praktični prikaz zidanja z Ytongom in možnost sodelovanja
TERMIN: petek, 9.11., od 12.00‐15.00
LOKACIJA: Xella porobeton SI, d.o.o. , Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec
PRIJAVE: helena.dolsina@xella.com

Arhem d.o.o.
Predstavitev PASIVNE GRADNJE – Od projekta do objekta.
Individualne konzultacije in pogovor o tematiki pasivne gradnje:
‐ 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)
TERMIN: četrtek, 8.11.,, petek, 9.11., in sobota, 10.11., od 9.00 do 18.00
LOKACIJA: ARHEM d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
PRIJAVE: 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.

