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Marka Internorm na 4 Design Days w Katowicach

Internorm zaprasza na targi designu, architektury, wnętrz i nieruchomości. To jedyna tego typu impreza w tej części
Europy, na której pojawi się prawie 240 prelegent&oacute;w z całego świata . Wydarzenie rozpocznie się 24 stycznia
2019 r. uroczystą sesją inauguracyjną pod hasłem: Architektura dla ludzi i ziemi. Następnie odbędą się 2 dni dla
profesjonalistów, a po nich 2 dni otwarte, aż do 27 stycznia 2019 r. Swoje rozwiązania zaprezentują także czołowe
firmy branżowe, a wśród nich m. in. Internorm , lider produkcji okien i drzwi w Europie.

Nie może Cię zabraknąć!
To już czwarta edycja 4 Design Days. W zeszłym roku na wydarzeniu pojawiło się ponad 9 tys. gości biznesowych i
blisko 25 tys. zwiedzających. Wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie jeszcze lepiej!
Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą w dziedzinie architektury, czy po prostu interesujesz się estetyką i
funkcjonalnością różnych rozwiązań do domu, to święto jest właśnie dla Ciebie. Pierwsze dwa dni programu 4 Design
Days obejmują aż 27 różnych sesji, warsztatów i paneli dyskusyjnych dla profesjonalistów, obejmujących takie tematy
jak „Urbanistyczne wyzwania XXI wieku”, „Mała-wielka architektura”, „Wielkie projekty za małe pieniądze” czy
„Zrównoważone miasto przyszłości”. Następnie odbędą się dwa dni otwarte dla zainteresowanych tematem
zwiedzających – udział w nich jest bezpłatny, a podczas nich m. in.: „Kolor ma znaczenie”, „Maraton Architektury”,
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„Smart dom by Zbigniew Urbański” i „Redesign by Jimi Ogden – jak odnawiać stare meble?”.
4 Design Days 2019 towarzyszą liczne konkursy, m. in.: „One day design challenge”, „Property Design Awards 2019”,
wystawy, w tym wystawa polskich budynków mianowanych do Mies van der Rohe Award w Barcelonie. Nie zabraknie
również firm branżowych – możemy się spodziewać najlepszych w Europie biur projektowych, deweloperów, a także
producent&oacute;w okien i drzwi . Marka taka jak Internorm już potwierdziła swoją obecność.
Okna na miarę ekologicznego designu
– Hasłem tegorocznej sesji inauguracyjnej 4 Design Days jest: Architektura dla ludzi i ziemi. Projekty XXI wieku to
troska o środowisko i walka o zdrową planetę. My w Internorm stawiamy na budownictwo pasywne . Nasze okna o
niskim wsp&oacute;łczynniku Uw pozwalają ograniczyć ogrzewanie i zmniejszyć emisję CO2. Stosujemy również
izolację wolną od fluoru, chloru i węglowodorów, aby zniwelować emisję szkodliwych związków przy produkcji. –
mówi Dariusz Olszewski, dyrektor sprzedaży Internorm w Polsce.
Zapraszamy na halę główną MCK na stoisko nr 6!
Więcej na stronie:
https://www.okna-pasywne.pl/o-firmie/dla-mediow/marka-internorm-na-4-design-days-w-katowicach
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