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14 edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FO
RUM WENTYLACJA-SALON KLIMATYZACJA 2016
odbędzie się j
uż w przyszłym tygodniu 1-2 marca 2016 r.
w Warszawie. Będzie to rekordowa edycja targów i największe wydarzenie branżowe
dedykowane branży, gdzie w jednym miejscu będzie można zobaczyć ofertę ponad 170
producentów i dystrybutorów z kraju i z zagranicy.
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Oferta branży na nadchodzący sezon, prezentacja zgromadzonych w jednym miejscu 11
sekcyjnych central wentylacyjnych, pompy ciepła różnych producentów, 64 nowych produktów
zgłoszonych do Konkursu, Strefa Instalatora z pokazami i konkursami dla instalatorów,
warsztaty projektanta, warsztaty chłodnicze, Akademia BIM/CAD, prezentacja projektów
zgłoszonych do nagrody Pascal, blok dwudniowych seminariów to atrakcje, które czekają na
odwiedzających targi w tym roku.

  

  

  

WYDARZENIA TARGOWE:

  

  

STREFA INSTALATORA - NOWOŚĆ TARGÓW 2016 pokazy, konkursy sprawnościowe dla
branżystów instalatorów systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia.
Partner Główny Strefy: LINDAB, Partnerzy: B&L International, SWEMA, ALTER, PROZON,
BH-RES więcej

  

  

ARENA TECHNOLOGII - w tym roku na zwiedzających czekają dwie osobne Areny o
tematyce:

    
    -  POMPY CIEPŁA – prezentacja urządzeń, ciekawe rozwiązania dla domu, porady
eksperckie specjalistów dotyczące projektowania, montażu i eksploatacji pomp ciepła   
    -  SEKCYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE – unikalna okazja do zobaczenia w jednym
miejscu sekcyjnych central wentylacyjnych 11 różnych producentów   
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więcej

  

  

SEMINARIA – dwudniowe seminaria dostępne dla wszystkich odwiedzających: najnowsze
przepisy, normy, zalecenia i wytyczne projektowe z zakresu wentylacji, wentylacji pożarowej,
klimatyzacji i chłodzenia, pomp ciepła, zmiany dyrektywy Ekoprojekt, zagadnienia dotyczące
czynników chłodniczych to tylko niektóre tematy wykładów. więcej

  

  

WARSZTATY CHŁODNICZE – praktyczne informacje, ciekawe tematy, nowe czynniki
syntetyczne, perspektywy ich wprowadzania na rynek studia przypadku z ich zastosowań,
zagadnienia certyfikacji więcej

  

  

WARSZTATY PROJEKTANTA – przykłady najciekawszych rozwiązań instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użytku w latach 2014-2015 i
zgłoszonych do nagrody PASCAL 2016 więcej

  

  

AKADEMIA BIM – praktyczne warsztaty wiedzy o BIM i CAD. Wśród uczestników warsztatów
rozlosowane będą szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk AEC Design 
więcej
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KONKURS NAJCIEKAWSZY PRODUKT – aż 64 nowości produktowych zgłoszonych do
konkursu. Zobacz produkty zgłoszone do konkursu

  

  

  

ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ NA: 

  

www.forumwentylacja.pl

  

  

Miejsce targów:
Centrum MT Polska, ul. Marsa 56C, Warszawa

  

  

Godziny otwarcia:
1 marca 2016 09.00 – 17.00
2 marca 2016 09.00 – 16.00
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Organizator i pomysłodawca:
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
www.wentylacja.org.pl
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