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Przed nami wiodące w Europie targi w dziedzinie architektury oraz materiałów i systemów budowlanych BAU 2019. W
dniach 14-19 stycznia w Monachium swoją ofertę zaprezentuje 2250 wystawców z 45 krajów, w tym ponad 50 z
Polski. Wśród nich liczna reprezentacja firm z branży stolarki otworowej.

Polska branża stolarki okiennej i drzwiowej rośnie w siłę – zakończyła 2018 r. na fotelu lidera pod względem eksportu
oraz liczby wyprodukowanych okien. Polskie firmy skutecznie wykorzystały sprzyjające warunki makroekonomiczne.
Z opublikowanej jesienią 2018 r. prognozy Komisji Europejskiej wynika, że PKB 28 krajów należących do UE w 2018
roku wzrósł o 2,1%.
Na roczne wyniki produkcji okien i drzwi w Europie trzeba co prawda poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale oceny
minionego roku są w większości optymistyczne. Optymistyczne są też dane dotyczące handlu zagranicznego. Po trzech
kwartałach 2018 roku łączny eksport wszystkich krajów unijnych zwiększył się o 4,9 proc. do 6,42 mld EUR. Od
stycznia do września z Polski wyeksportowano okna i drzwi za 1,54 mld EUR, o 11 proc. więcej niż w analogicznym
okresie 2017 roku.
Silna pozycja polskiej branży na arenie międzynarodowej to zasługa ponad 2 tys. producentów okien, drzwi, bram czy
rolet oraz ich dostawców. Wielu z nich będzie można spotkać na nadchodzących targach BAU 2019 w Monachium. Ta
wiodąca impreza w dziedzinie architektury oraz materiałów i systemów budowlanych odbędzie się w dniach 14-19
stycznia 2019 r. Swoją ofertę zaprezentuje 2250 wystawców, wśród których 842 przyjedzie zza granicy. Wiadomo już,
że na targach będą przedstawiciele 45 krajów, w tym 53 wystawców z Polski.
Wśród targowych nowości przygotowanych na edycję 2019 jest pawilon „Light/Smart Building” (hala C2). – Temat
oświetlenia odgrywa coraz większą rolę w całościowej koncepcji budynku. W naszej nowej przestrzeni
wystawienniczej łączymy zagadnienie światła z automatyzacją budynków. Chodzi o kontrolę światła, sterowanie
oświetleniem, koncepcje oświetleniowe oraz światła dziennego ze sztucznym. Ten nowy temat będzie również
łącznikiem z już istniejącymi obszarami, takimi jak systemy fasadowe, okna i drzwi lub technologia energetyczna –
mówi Mirko Arend, dyrektor targów BAU 2019.
Z polskich wystawców z branży stolarki otworowej będą takie firmy jak: Aluprof, Fakro, Press Glass, Tremco illbruck,
Mol – Solar Protection, Polflam, ABM Jedraszek, Alsecco, Jezierski, KNS, Kapica, Vikking, MFO, Wisniowski. Na
miejscu będzie można zapoznać się z ich ofertą oraz nawiązać kontakty biznesowe. Redakcja ForumBranzowe.com
przygotowała specjalny przewodnik dla niemieckojęzycznych inwestorów przyjeżdżających na targi BAU 2019.
Można w nim znaleźć wiele przydatnych informacji o polskich wystawcach oraz wskazówki dla odwiedzających
imprezę. Przewodnik dostępny jest pod adresem: http://bau.forumbranzowe.com/
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Pozostałe wiadomości z branży:
W firmie Inwido (to właściciel m.in. marki Sokółka) duże zmiany personalne. Mają one związek ze śmiercią prezesa
tej szwedzkiej grupy. Na czele spółki stanęła nowa osoba w branży, a polski oddział również ma nowego szefa.
Więcej&hellip;
Firma KAEMDE, która specjalizuje się w produkcji stolarki aluminiowej, rozpoczęła w styczniu tego roku akcję
promocyjną, adresowaną do konsumentów zainteresowanych zakupem aluminiowych okien i drzwi oraz do wszystkich
salonów sprzedaży zajmujących się dystrybucją konstrukcji z aluminium. Więcej&hellip;
Forum Branżowe
press box
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