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STOLARKA W PIGUŁCE: Wystawa Innowacji to odpowiedź na potrzeby architektów

Wystawa Innowacji odbędzie się w dniach 3-6 października podczas targów Warsaw Home/Warsaw Build. Będzie
można na niej zobaczyć najbardziej nowatorskie rozwiązania i produkty ze świata stolarki. Wiele atrakcji
przygotowano na niej dla architektów i projektantów.

Podczas targów Warsaw Home/Warsaw Build w dniu 5 października zaplanowany jest Dzień Architekta. W trakcie
jego trwania organizatorzy Wystawy Innowacji poprowadzą bardzo interesujące warsztaty projektowe, których
tematyka powinna zainteresować wszystkich praktyków z branży architektonicznej.
Specjaliści rozwieją wątpliwości
Technolodzy z czołowych polskich firm reprezentujących branżę stolarki oraz fasad (wśród nich m.in. Aluprof, Yawal,
Wiśniowski, Dobroplast, OknoPlus, Velux, Selt i Dormakaba) przedstawią i omówią wspólnie z uczestnikami
najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się na co dzień architekci w swojej pracy. Po warsztatach przewidziano
również indywidualne konsultacje z technologami na terenie przestrzeni wystawienniczej. Będzie to znakomita okazja
do tego, by skonsultować swoje wątpliwości, bądź problemy na etapie projektowym i realizacyjnym konkretnych
inwestycji.
Warsztaty projektowe odbędą się w ramach Wystawy Innowacji (3-6 października). Zostaną na niej zaprezentowane
najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania w świecie stolarki o których nie śniło się nawet twórcom science
fiction. Podczas wystawy będzie można zobaczyć szyby generujące prąd, grzejące i emitujące światło, drzwi otwierane
za pomocą odcisków palców, stolarkę sterowaną za pośrednictwem głosu lub smartfona, czy wielkie skrzydła tarasowe
otwierane dosłownie jednym palcem. Branża stolarki zamierza tą wystawa udowodnić, że należy do najbardziej
innowacyjnych segmentów budownictwa nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To właśnie tego typu produkty są
wizytówką polskiej myśli technicznej na świecie.
Darmowe bilety
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Organizatorzy Wystawy Innowacji przygotowali dla przedstawicieli biur projektowych 4-dniowe bilety na targi Warsaw
Home/Warsaw Build o wartości 200 zł. Można je otrzymać ZA DARMO na stronie internetowej:
https://forumbranzowe.com/bilety
Wizje okien przyszłości
W październiku na Wystawie Innowacji pokazane zostaną nie tylko najbardziej nowatorskie produkty, ale także
przyszłość stolarki. Dlatego organizatorzy wystawy zachęcają architektów do udziału w konkursie, w którym
poszukiwane są najodważniejsze wizje okien.
Najciekawsze wizualizacje zostaną zaprezentowane w formie galerii podczas Wystawy Innowacji (Warsaw
Home/Warsaw Build, 3-6 października 2019). Organizator konkursu zapowiada, że najciekawszy projekt zostanie
zrealizowany we współpracy z jednym z producentów okien (oczywiście pod warunkiem, że będzie technicznie
możliwość zrealizowania takiej wizji). Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://forumbranzowe.com/konkurs/

Pozostałe wiadomości z branży:
Produkcja drzwi w Polsce warta jest ponad miliard euro! Centrum Analiz Branżowych zakończyło właśnie pracę nad
raportem „Rynek drzwi w Polsce. Edycja 2019”. Wartość produkcji w 2018 r. wzrosła niemal 10 proc. względem 2017
r. Więcej&hellip;
W związku z Wystawą Innowacji zostały ogłoszone dwa konkursy: dla producentów oraz architektów. Pokażcie światu
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swoje najodważniejsze i najbardziej niewiarygodne projekty w konkursie „Okno 2.0” oraz „Okna i Drzwi 2.0”.
Nadesłane prace zaprezentujemy podczas Wystawy Innowacji (3-6 października 2019 r, Warsaw Home).
Więcej&hellip;
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) zaopiniował pozytywnie stosowanie SWISSPACER Air i od tego czasu
jest to jedyne dopuszczone rozwiązanie, które umożliwia wyrównywanie ciśnienia w zespoleniach. Więcej&hellip;
Jeden system, wiele rozwiązań. 25HELM Modul Konzept – to ciekawe rozwiązanie modułowe firmy WOELM do
drewnianych i szklanych drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140 kilogramów. Więcej&hellip;
Forum Branżowe
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