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Klimas Wkręt-met na targach BUDMA 2020

Marka Klimas Wkręt-met podwójnie zaznaczy swoją obecność na najważniejszym wydarzeniu branży budowlanej w
Polsce - Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. Producent najwyższej jakości
technik zamocowań będzie partnerem Monteriady, realizowanej przez Związek Polskie Okna i Drzwi, oraz partnerem
Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe.

Firma Klimas Wkręt-met od lat jest związana zarówno ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi, jak i Stowarzyszeniem
Energooszczędne Domy Gotowe. Producent wspiera działania stowarzyszeń w wielu obszarach, dlatego w czasie
tegorocznej BUDMY zobaczymy go w przestrzeniach obu organizacji.
Monteriada – wszystko o dobrym montażu
Monteriada to projekt inaugurujący kampanię społeczną „Dobry Montaż”. Jej głównym celem jest edukacja i
budowanie świadomości odbiorców w zakresie prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej oraz
wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań i technik. Klimas Wkręt-met po raz kolejny został partnerem tej
inicjatywy, ponieważ doskonale wpisuje się ona w edukacyjne ambicje firmy.
Monteriada to wymarzone miejsce do edukacji klientów, a także przestrzeń do promowania dość deficytowego w
obecnych czasach zawodu montera. Dla naszej firmy, odpowiedzialnej społecznie, kwestia rzetelnej wiedzy i
umiejętności fachowców jest niezwykle istotna. Sukces naszych starań w zakresie zapewnienia najwyższej jakości
produktów jest bowiem w dużej mierze zależny od poprawnego ich użytkowania – mówi Maciej Strychalski, Dyrektor
Marketingu Klimas Wkręt-met.
Stoisko Monteriady (nr 1), wraz z przedstawicielami Klimas Wkręt-met, będzie dostępne na hali nr 5.
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SEDG - wszystko o domach energooszczędnych
Z kolei na stoisku Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe propagowane będą rozwiązania budownictwa
energooszczędnego i pasywnego, które pozwalają zmniejszać zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do
funkcjonowania budynków. Tu także zwiedzający będą mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach
montażowych, których tematyką będzie m.in. montaż łączników do termoizolacji oraz montaż wkrętów do
konstrukcji drewnianych
Marka Klimas Wkręt-met w swoim portfolio produktowym posiada rozwiązania do budownictwa energooszczędnego.
Mamy szeroki wybór łączników do termoizolacji dachów i ścian, które mają bardzo istotne znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania całej warstwy termoizolacyjnej – tłumaczy Maciej Strychalski.
Ważnym elementem targowej ekspozycji SEDG będzie specjalny samochód pokazowo-szkoleniowy firmy Klimas
Wkręt-met, który jest częścią kampanii edukacyjnej producenta pod hasłem „Mobilna Strefa Montażu”. Stoisko EDG
(nr 26), wraz z samochodem Klimas Wkręt-met, będzie się znajdowało w hali nr 7 .
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