ConClip do budowy domów pasywnych o wysokiej jakości
Domy pasywne to wiodąca europejska technologia
budowlana, która stanowi najszybciej rozwijający się standard
efektywnego wykorzystywania energii na świecie z liczbą 30
000 zbudowanych dotąd budynków. Domy pasywne pozwalają
zaoszczędzić koszty energii, są przyjazne dla środowiska i
zapewniają wyjątkowe korzyści dla zdrowia mieszkańców.
Jednakże dom pasywny jako nowa technologia budowlana
została skonfrontowana z 3 poważnymi wyzwaniami, którym
należy stawić czoła:
Jeden standard europejski
Trzecim wyzwaniem dla domu pasywnego są różne poziomy
standardów jakości budowy domu pasywnego w Europie.
ConClip zapewnia w jednym miejscu fachową wiedzę
zaczerpniętą od europejskich organizacji budowlanych,
oferując format, który można wdrażać międzynarodowo przez
szkolenie głosowe i dalej przez instytucje edukacyjne w całej
Europie; jest ono dostępne w 8 różnych językach dzięki
stronie internetowej ConClip bez dodatkowych kosztów.

Szkolenie wykonawców i osób nadzorujących
Drugie wyzwanie to brak wykwalifikowanych wykonawców i
osób nadzorujących w zakresie prawidłowej budowy domu
pasywnego. ConClip poprzez serie krótkich, wielojęzycznych
edukacyjnych wideoklipów (ConClip) zapewnia szybki i łatwy
dostęp przez telefon komórkowy do wiedzy budowlanej dla
wykonawców i osób nadzorujących.
Jakość budowania domów pasywnych
W związku z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi
wprowadzonymi przy budowaniu domów pasywnych,
ewentualne wady budowlane pojawiają się w toku budowy i
wykańczania domu pasywnego. ConClip obejmuje kluczowe
zagadnienia z zakresu budownictwa oraz zapewnia
wprowadzenie rozwiązań na miejscu przez określenie
szczegółów wykonania odpowiednich elementów domu
pasywnego.

Projekt został stworzony przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikacja] odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja
nie ponosi odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych tutaj informacji.

ConClip Partner
Bezpłatna platforma szkoleniowa online z zakresu budowy domów pasywnych
www.conclip.eu

ConClip udostępnia na Twoim
telefonie zaawansowaną wiedzę na
temat budowy domów pasywnych!

Wykonawcy i osoby nadzorujące:
Wideoklipy ConClip udostępniają na Twoim telefonie
zaawansowaną wiedzę na temat budowy domów pasywnych!

Instruktorzy:
Wideoklipy ConClip oferują efektywne nowe
podejście do nauczania w zakresie szkolenia na
temat budowy domów pasywnych!

Firmy budowlane:
Wideoklipy ConClip zapewniają nowoczesne podejście
do zdobywania nowych umiejętności dla wykonawców i
poprawiania jakości budowy domów pasywnych!

ConClip - nowa jakość w budownictwie
Domy pasywne wymagają nowej jakości pracy w
budownictwie. ConClip obejmuje kluczowe
zagadnienia w zakresie budownictwa oraz
zapewnia wprowadzenie rozwiązań na miejscu.
ConClip - nowe umiejętności dla wykonawców
Wykonawcy potrzebują nowych umiejętności w
zakresie wprowadzania technologii budowy domów
pasywnych. ConClip zapewnia natychmiastowy i
łatwy dostęp do odpowiedniej wiedzy budowlanej.
ConClip - wspólne europejskie podejście
Budowa domów pasywnych wymaga wspólnego
europejskiego podejścia. ConClip zapewnia fachową
wiedzę zaczerpniętą z dziesięciu europejskich
organizacji budowlanych w jednym miejscu.

bezpłatna nauka online
platforma do budowy domów pasywnych
Nowa platforma ConClip www.conclip.eu jest
bezpłatną platformą edukacyjną zawierającą wideoklipy
na temat budowy domów pasywnych. Jest to miejsce,
w którym można wyszukiwać, wybierać, przeglądać i
pobierać wideoklipy ConClips potrzebne do pracy.
ConClip rozwija obecnie pierwsze serie
wielojęzycznych wideoklipów dla platformy ConClip.
Pierwsze serie ConClip będą zaprezentowane i
upublicznione wiosną 2015. Aby mieć aktualne
informacje na temat tego, kiedy wideoklipy ConClip
będą dostępne na platformie, prosimy zapisać się na
newsletter na naszej stronie: www.conclip.eu !

✃

- Dołącz do nas!
Interesariusze i ważne podmioty w przemyśle
budowalnym także zostały zaproszone do projektu
ConClip i do czerpania z niego korzyści.
Odegrasz ważną rolę w osiągnięciu celu, jakim jest
europejska jakość w zakresie budowy domów
pasywnych.
Otrzymasz szeroką pomoc i będziesz zachęcany
do podzielenia się doświadczeniem związanym z
wykorzystaniem wielojęzycznych wideoklipów tego
projektu.
Potencjalni partnerzy to:
• Osoby decyzyjne i interesariusze w sektorze
budowlanym • Nauczyciele w sektorze
budowlanym • Grupy zainteresowane technologią
domów pasywnych

Prosimy kontaktować się bezpośrednio z ConClip przez:
www.conclip.eu lub wypełnić poniższy formularz.
Odezwiemy się szybko:
Chcę dołączyć do ConClip. Proszę się ze mną
skontaktować.
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Email
Prosimy wysłać do ConClip, Webgasse 29/3, 1060 Vienna, Austria

