TARGI / KONFERENCJE

Łódź budowlana – po Targach Interbud
Nina Koprowska

W połowie lutego w Łodzi odbyły się kolejne, XXI Targi Budownictwa Interbud, zorganizowane przez firmę Intersevis. Uczestniczyło w nich ponad 300 wystawców z Polski
i z zagranicy. Targi były też okazją do zaprezentowania przez PKTSGGiK serii wykładów
o tematyce branżowej.
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argi Interbud to doskonała okazja do spotkań z klientami i wymiany doświadczeń.
Podczas tegorocznej imprezy dyskutowano
wiele o kondycji polskiego budownictwa i prezentowano innowacyjne rozwiązania, czemu
towarzyszyły spotkania z ekspertami, wykłady,
sympozja, pokazy. Targi przyciągnęły ponad 10
tysięcy odwiedzających, w tym klientów indywidualnych, fachowców, specjalistów i inwestorów
budowlanych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Trzeba bowiem podkreślić, że targi Interbud, jako jedna z zaledwie dwóch tego rodzaju imprez w kraju, biorą udział w specjalnym
programie Ministerstwa Gospodarki „Promocja
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji
targów były: energooszczędność, termomodernizacja i termorenowacja z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Laury, medale i nagrody
Do tradycji Targów Interbud należy uhonorowanie najciekawszych, innowacyjnych rozwiązań
technologicznych. Już po raz 16 oddział łódzki
Polskiej Korporacji Techniki SGGiK przyznał na tej
imprezie nagrodę za wyroby branży instalacyjnej
w konkursie Laur Instalatora. Celem konkursu
jest aktywizowanie firm do przedstawiania najlepszych wyrobów oraz opracowań technologicznych i konstrukcyjnych, odznaczających się
wysokimi walorami użytkowymi i estetycznymi, nowoczesnych i niezawodnych w działaniu.
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Nagrodę przyznano firmie FreeVolt Sp. z o.o.
za system fotowoltaiczny do podgrzewania c.w.u.
Złote Medale Targów Interbud zdobyły firmy:
⚫⚫Plus-Dachy – za dachówkę ceramiczną Creaton Titania;
⚫⚫Moric Drzwi – za system ościeżnicy ukrytej;
⚫⚫Geoplast – za system szalunków z tworzywa
sztucznego ABS.
W branży instalacyjno-sanitarnej nagrody
i wyróżnienia otrzymały firmy:
⚫⚫4 Energy Tomika – za pompę ciepła Stiebel Eltron
WWK 220/300, przystosowaną do współpracy
z instalacją fotowoltaiczną, a także – za pierwszą
w Łodzi elektrownię fotowoltaiczną;
⚫⚫Frigen – za system elektrycznego ogrzewania
podłogowego EP Warmflooor;
⚫⚫ Business & Art – za grzejnik konwektorowy Verme.

Konferencje, warsztaty, wykłady
W ramach targów odbyły się m.in.: konferencja
Towarzystw Budownictwa Społecznego, konferencja „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku
budowlanym”, warsztaty i prezentacje „Termomodernizacja domów jednorodzinnych” oraz szkolenie
dla architektów i inżynierów budownictwa „Zastosowanie metali we współczesnej architekturze.
Wzorem lat ubiegłych, przedstawiciele Polskiej
Korporacji Techniki SGGiK poprowadzili serię
wykładów o tematyce branżowej, jak:
⚫⚫Aktualne trendy w konstrukcji powietrznych
pomp ciepła (nowe normy), Rafał Deredas,
Sapro Engineering;

⚫⚫Nowe technologie w fotowoltaice a zwiększona wydajność paneli Smart Wire, Mariusz
Murdzek, Tytan OZE;
⚫⚫Zalety hybrydy wiatraka i fotowoltaiki
w gospodarstwach domowych i gminach,
Łukasz Nowiński, FreeVolt;
⚫⚫Ciepła woda użytkowa z ogniw fotowoltaicznych dla domu jednorodzinnego, wykorzystanie
dostępnych dotacji, Andrzej Woźniak, Awex;
⚫⚫System inteligentnego ogrzewania elektrycznego „technofont-falkopia”, Zbigniew Modzelewski.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się także
stoisko związane z nowym portalem internetowym www.dobryhydraulik.eu, kierowanym
do klientów poszukujących wykwalifikowanych
fachowców. Obecny na nim zespół doświadczonych instalatorów, podczas trzech dni targów, służył fachowym doradztwem w zakresie
napraw czy wykonania kompleksowej instalacji
w domu.
Na targach była również specjalna ekspozycja –
Salon Praktyki Dekarskiej, w ramach której liderzy
rynku pokryć dachowych zaprezentowali najnowsze pokrycia i akcesoria dachowe, a wykonawcy – tajniki sztuki dekarskiej. Odbyły się także
pokazy układania parkietów i mistrzostwa Polski
w układaniu glazury. 
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