

Cech topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo
organizační zajištění účasti a doprovodných programů
-při výstavě
XXIV. ročník mezinárodní výstavy vytápění, úspory energií, smysluplné využití obnovitelných
zdrojů
INFOTHERMA 2017, VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA
23. 1. - 26. 1. 2017
pondělí 23. ledna 2017
- Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
- Úsporné vytápění tepelnými čerpadly a zdravé bydlení s rekuperačními jednotkami
- Pět kroků k realizaci solární soustavy a získání dotace NZÚ
čtvrtek 26. ledna 2017
- Vytápění - instalace
- Nové trendy ve zdravotně technických instalacích
- Inovativní upevňovací systémy Walraven
Spolupráce na základě reciprocitační smlouvy
- účast CTI ČR při veletrhu
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, Krby a kamna, Dřevostavby 2017
který se bude konat na výstavišti Praha – Holešovice v termínu od 2. do 5. 2. 2017
doprovodný program CTI ČR 4. 2. 2017
Spolupráce na základě reciprocitační dohody

účast CTI ČR Stavební veletrhy Brno
V rámci XXV. výročí založení Cechu topenářů a instalatérů České republiky, připravujeme
společnou expozici a doprovodný program se
Stavebními veletrhy Brno dne 26.-29.4.2017, Brno, Výstaviště 1
- poradenské centrum
- semináře
- soutěž Učeň instalatér
- soutěž Vědomostní olympiáda
- společenský večer CTI ČR
- udělení cen VTC., VIC., VTU., VIU., Cena Franze Zieglera
- Kvalita Garantovaná CTI ČR

účast CTI ČR na veletrzích v krajských městech a regionech
OMNIS
stavební veletrhy a výstavy

s cílem účastnit se aktivně přednáškové činnosti v rámci Stavebních výstav a veletrhů, které již
řadu let s úspěchem Omnis pořádá po celé ČR. Pro rok 2017 je naplánováno 13 výstav, první je v
Hodoníně ve dnech 27 a 28.1. 2017.
Spolupráce na základě reciprocitační dohody.

účast CTI ČR na veletrhu
řemesel, techniky, projekčních a stavebních firem
THERM ZLÍN
30.3. – 1.4.2017 Sportovní hala Euronics Zlín
- poradenské centrum

účast CTI ČR na veletrhu
FOR THERM Praha
19.9. – 23.9.2017 Mezinárodní stavební veletrh PVA EXPO Praha Letňany
- poradenské centrum
- semináře CTI ČR ve spolupráci s TZB INFO

