
EMOTON ÖKO Architektour Ausztria 2013 
Tervezz a természettel

Időpont: 2013.03.07-2013.03.08
A Magyar Építész Kamara által akkreditált, 2 kreditpontos rendezvény.

MÉK elbírálási sorszám: 2012/414

Szakmai előadások
A rendezvény és az azt szervező cégek és szakmai partnerek legfőbb célja, hogy a résztvevő 
építészeknek, tervezőknek és belsőépítészeknek a legújabb ismereteket adjuk át, olyan 
tudást mellyel új irányt mutathatnak ügyfeleinek, ötleteket meríthetnek saját projektjeihez.  

1.  Harald Weihtrager – Nemzetközi épületbiológus szakértő, tulajdonos EMOTON cégcsoport. 
Előadás címe: A természet ereje! High Tech építőanyagok a természetből.

2.  Major Attila – okleveles Építészmérnök, Egyetemi oktató.  Megvalósult ajkarendeki 
ökologikus passzívházának bemutatása. 

3.  Hofatex – Európa egyik legnagyobb természetes hőszigeteléseket gyártó cége, mely több 
mint 60 év tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. Jakub Čajko – technikai vezető előadása, 
gyakorlati példákon keresztül mutatja be a speciális lágyfarost hőszigetelések alkalmazási 
lehetőségeit.

4.  Gebri László – Ügyvezető Variosystem Kft. Gyártóként és kivitelezőként nagy tapasztalattal 
rendelkezik a könnyűszerkezetes házak építésében.  2012-től egy olyan egészséges, és 
energiatakarékos készház koncepción dolgoztak, mely a legmagasabb elvárásoknak is megfelel 
az európai piacon, sőt sok esetben iránymutató. Ezt a Bioház koncepciót először itt mutatják be.

5.  Günther Nussbaum – független építésügyi igazságügyi szakértő, közismert tv-s személyiség, 
az ATV-n futó nagy sikerű „Pfusch am Bau” műsorvezetője. A világ legelső pluszenergiás 
passzívház tetőtér kiépítését mutatja be –mely egyben saját háza -, és vezet bennünket körbe 
otthonában.     

6.  Reiter Josef – tulajdonos Reiter Baustofftechnologie GmbH. Öko építőanyagok alkalmazása 
a házépítésben.  A Reiter Baustofftechnologie, egy rendkívül innovatív cég, mely folyamatos 

High-Tech építőanyagok a természetből!
Az EMOTON ÖKO Architektour nagyszabású gyártói együttműködés első lé-
péseként jött létre, azzal a szándékkal, hogy a résztvevők aktuális és átfogó 
ismeretekre tegyenek szert az öko építőanyagokban rejlő lehetőségekről. 

Az öko építőanyagok alkalmazásának, minél szélesebb körű bemutatására a le-
gérdekesebb osztrák referenciákat választottuk, melyek között szerepel, Ausz-
tria első minősített passzívház tetőtere,  luxus alpesi stílusú wellness hotel, 
minősített irodaépület, faházak és a bécsi Buddha Vallási Központ.



Kamarai pontok 
MÉK: 2 pont (2012/414) 
Részvételi díj: 22.000,- Ft + Áfa, mely tartalmazza az utazási költséget – indulás Budapest Keleti 
Pályaudvar-, szállást a négycsillagos Inns Holz Hotel**** -ban kétágyas szobákban,  reggelit, ebé-
det, vacsorát, a szálloda wellness részlegének ingyenes használatát.
Rövid összefoglaló, miért nem éri meg lemaradni:
 Olyan elméleti és gyakorlati információkat kaphat, amelyet ilyen részletességgel még 
sosem mutattak be ezen a témában. + A résztvevők elsőként tekinthetik meg az ECO INNOVA-
TION díjas fejlesztést, mely új lehetőségeket nyit meg a szárazépítészetben.
 Közvetlen kapcsolat európai piacvezető gyártókkal, információk első kézből.
 A legszebb és legérdekesebb referenciákon keresztül közelebbről is megismeri a modern 
ökologikus építészetet. 
 Szállás egy alpesi luxus wellness szállodában, ahol a szakmai programok után felfris-
sülhetnek a szálloda, ingyenesen használható wellness részlegén (szaunák, whirlpool, beltéri és 
kültéri medencék)
 A 19.-ik és a 38.-ik regisztráló, egy-egy wellness hétvégét kap ajándékba, egy négycsillag 
superior típusú szállodába, Magyarország egyik legismertebb és legszebb fürdővárosába. Feltétel 
a részvételi díj előzetes megfizetése. 
 A Magyar Építész Kamara által akkreditált, 2 kreditpontos szakmai rendezvény. 
Biztosítsa helyét most! Maximum 40 fő részvételét tudjuk fogadni!
Regisztráljon a www.vályogvakolat.hu oldalon 
Igen, jól látja! A domain ékezetes betűket is tartalmaz!

Rövid összefoglaló, miért nem éri meg lemaradni:
 
Olyan elméleti és gyakorlati információkat kaphat, amelyet ilyen részletességgel még sosem 
mutattak be ezen a témában. + A résztvevők elsőként tekinthetik meg az ECO INNOVATION 
díjas fejlesztést, mely új lehetőségeket nyit meg a szárazépítészetben.

•  Közvetlen kapcsolat európai piacvezető gyártókkal, információk első kézből.
•  A legszebb és legérdekesebb referenciákon keresztül közelebbről is megismeri a   
 modern ökologikus építészetet. 
•  Szállás egy alpesi luxus wellness szállodában, ahol a szakmai  programok után   
 felfrissülhetnek a szálloda, ingyenesen használható wellness részlegén (szaunák,   
 whirlpool, beltéri és kültéri medencék)
• A 19.-ik és a 38.-ik regisztráló, egy-egy wellness hétvégét kap ajándékba, egy   
 négycsillag  superior típusú szállodába, Magyarország egyik legismertebb és legszebb  
 fürdővárosába. Feltétel a részvételi díj előzetes megfizetése. 
• A Magyar Építész Kamara által akkreditált, 2 kreditpontos szakmai rendezvény. 
 

Biztosítsa helyét most! Maximum 40 fő részvételét tudjuk fogadni!

Regisztráljon a www.vályogvakolat.hu oldalon 

Igen, jól látja! A domain ékezetes betűket is tartalmaz!

Olyan tudást nyújtunk, amiről ma még nagyon kevés információ áll rendelkezésre. A 
gyárlátogatások alkalmával lehetőség nyílik betekinteni a kulisszák mögé, megismerhetőek 
a gyártási eljárások. Az érdeklődők elsőként értesülnek a legújabb ECO Innovation díjas 
fejlesztésünkről és tekinthetik meg azt élőben. 

Az előadások és a szállásunk helyszínéül egy különleges, alpesi stílusú luxus szállodát 
választottunk, mely méltón képviseli a rendezvény szellemiségét. 

Inns Holz Hotel**** Schöneben
Kamarai pontok 
MÉK: 2 pont (2012/414) 

Részvételi díj: 22.000,- Ft + Áfa, mely tartalmazza az utazási költséget – indulás 
Budapest Keleti Pályaudvar-, szállást a négycsillagos Inns Holz Hotel**** -ban 
kétágyas szobákban,  reggelit, ebédet, vacsorát, a szálloda wellness részlegének 
ingyenes használatát.


