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Aluprof zapowiada swój udział na Targach BAU 2019!

BAU to wiodące targi architektury, materiałów i systemów budowlanych. Tegoroczna edycja potrwa od 14 do 19
stycznia 2019 r. Tradycyjnie już do Monachium zjadą najważniejsze marki z całego świata. Wśród wystawców nie
zabraknie polskiej firmy Aluprof. Europejski lider wśród producentów i dystrybutorów systemów aluminiowych dla
budownictwa zaprezentuje innowacyjne rozwiązania ze swojej oferty.

Światowe Wiodące Targi Architektury, Systemów i Materiałów Budowlanych BAU odbywają się co dwa lata i za
każdym razem cieszą się ogromną popularnością – zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających. To w tym
miejscu spotykają się architekci, wykonawcy i producenci z branży budowlanej z całego świata. W poprzedniej edycji w
2017 roku wzięło udział 2120 wystawców z 45 krajów oraz 250 tys. odwiedzających.
Celem targów jest promocja najnowszych rozwiązań technologicznych i budownictwa przyszłości, dlatego na liście
wystawców znalazły się marki, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju branży. Po raz kolejny w
Monachium obecna będzie firma z Bielska-Białej. Aluprof zaprezentuje bogate portfolio innowacyjnych systemów
aluminiowych, m.in. nowość w ofercie – zaawanasowany technologicznie, energooszczedny system rolet nadstawnych
SKB STYROTERM. Rozwiązanie charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi. Gwarantuje to
specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany materiał, który wyróżnia nadzwyczaj wysoki współczynnik
przenikalności cieplnej na poziomie 0,40 W/m².
- Targi BAU to wydarzenie o randze światowej, dlatego i tym razem nie mogło nas na nim zabraknąć. Chociaż do
dyspozycji mamy niewielką powierzchnię wystawową, w porównaniu do rodzimych wystawców z Niemiec,
zaprezentujemy wiele innowacyjnych systemów aluminiowych, o konkurencyjnych dla całej branży właściwościach.
Przez 6 dni będziemy do dyspozycji odwiedzających, dzieląc się naszym doświadczeniem i szczegółami na temat oferty
Aluprof – zapowiada Bożena Ryszka, Dyrektor Marketingu i PR Aluprof SA.
Firma Aluprof zaprezentuje się na stoisku 510 w Hali C1 w dniach od 14 do 19 stycznia 2019 r.
Więcej informacji o marce można znaleźć na stronie: www.aluprof.eu
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