
Tisková zpráva WOOD camp

Navrhujte dřevostavby díky projektu WOOD camp

WOOD camp je projekt zahrnující pravidelné online semináře pro projektanty,
architekty, stavební dozory a TDI, který Vás naučí, jak se pustit do navrhování a
projektování dřevostaveb.

Proč projektovat dřevostavby?
- Dřevostavby jsou moderní a rychle rostoucí obor stavebnictví a v rámci

rodinných domů mají 16% zastoupení trhu. Předpokládáme, že do 10 let bude
zastoupení dřevostaveb na 25 %.

- Projektanti dřevostaveb jsou dlouhodobě poptávanou profesí.
- Dřevostavby míří kromě rodinných domů i na školky, hotely, sportovní areály a

další zajímavé projekty.
- Dřevo je ekologický materiál, který má budoucnost.
- Výstavba dřevostavby je čistý, suchý a velmi přesný proces.
- V ADMD máte vždy k dispozici kvalitní informace k danému tématu.

Jak WOOD camp probíhá?

V rámci projektu Vás čeká online seminář ZDARMA každé 3 týdny. Vždy v úterý od
15:00 do 15:45 proběhne přednáška s následnou možností diskuze. WOOD camp
probíhá na platformě Google Meet a je třeba se registrovat na každý seminář zvlášť.
Odkaz pro připojení Vám zašleme na e-mailovou adresu po provedení registrace.

Proč se do WOOD campu zapojit?

WOOD camp není jen sérií seminářů o dřevostavbách. Budujeme komunitu
profesionálů, kteří se chtějí vzdělávat a navrhovat kvalitní dřevostavby. V rámci
tohoto projektu získáte

- přehledné informace pro navrhování dřevostaveb,
- kontakt na odborníky pro technickou podporu,
- kontakt na realizační firmy s nabídkami práce,
- přístup do databáze skladeb a detailů realizačních firem,
- možnost navštívit výrobní závody dřevostaveb a stavebních materiálů.

Zapojte se i Vy! Seznam seminářů s možností registrace najdete ZDE.

WOOD camp je pod záštitou APOKS, AVMI, ČKLOP, VOŠ a SPŠ Volyně, VVÚD a
mediálními partnery jsou Časopis Stavebnictví, Dřevařský magazín, Dřevo&stavby,
Dřevostavitel a TZB info.

https://www.admd.cz/woodcamp
https://www.admd.cz/woodcamp
https://www.admd.cz/woodcamp
https://www.admd.cz/woodcamp


Tisková zpráva WOOD camp

Projekt organizuje ADMD
Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je seskupením firem, které jsou
přesvědčeny, že touha po kvalitním bydlení v dřevostavbě nemusí být pouhým snem.
Chceme, aby se domy stavěly kvalitě a s ohledem na životní prostředí.

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.
Ing. Lenka Trandová, ředitelka

trandova@admd.cz
+420 733 506 525


