
NOWOŚCI TARGOWE:

 Kominki  na  pellet   i   drewno –   hybrydowe,  wkłady  kominkowe
do  podstawowego  ogrzewania  domów.  Automatyczne  rozpalanie  drewna
i  pelletu  po  wciśnięciu  przycisku  na  sterowniku.   Zbiornik  na  Pellet
wystarczający  nawet  na  2  miesiące.  Automatyczne  czyszczenie  paleniska.
Niska emisja spalin. Spełniają wymogi europejskich norm.
Iwona Pellets Sp. z o.o., stoisko nr P-5

 Pasywne  okno  obrotowe  -  jednoskrzydłowe  o  dużych  wymiarach  
z czteroszybowym  ,  energooszczędnym pakietem szklenia  i  bardzo niskim
współczynnikiem przenikania ciepła.   Funkcja obrotowa umożliwia    zajęcie
mniejszą   powierzchnię  użytkowej  pomieszczenia  niż  okna  o  tych  samych
wymiarach ze standardową funkcja rozwierną.
IZOPLAST Systemy Okien i Drzwi, stoisko nr 10

 Grafika  na  szkle,  bezpośredni  druk  grafik  na  płytach  OSB,  panele
kuchenne z indywidualna grafiką  to wszystko można wykonać przy pomocy
druku   UV.  Charakteryzuje  się  on  wysoką  jakością  wydruku  i możliwością
nadruku  na  materiałach  twardych  bez  konieczności  używania  folii
samoprzylepnych.  Farby  drukarskie  w  tej  technologii  są  utwardzane
na podłożu za pomocą światła. 
Satoridruk, stoisko nr 98

 Konstrukcje  ogrodu   zimowego   -   charakteryzują  się  wysoką  jakością,
trwałością,  estetyką  i  multifunkcjonalnością.  Możliwe  jest  uzyskanie  dużej
różnorodności  kształtów  i  form:  od  prostych,  jednospadowych
do skomplikowanych o wielokątnej podstawie i wielospadowym dachu. 

Komalux Ogrody Zimowe, Okna i Drzwi, stoisko nr 112

 Żagle przeciwsłoneczne - wykonane są z mocnego materiału HDPE z filtrem
UV,  który  blokuje  do  95%  szkodliwych  promieni  UV.  Bardzo  funkcjonalne,
tworzą  przyjemne  i  atrakcyjne  miejsce  w  Twoim ogrodzie.  Z  powodzeniem
używane w Australii i Nowej Zelandii. Wykonane z materiałów wysokiej jakości,
dostępne  w  6  kolorach  oraz  w  trzech  kształtach:  trójkąta,  trójkąta  90°  lub
kwadratu.

Nesling, stoisko nr 100

 Terakota rustykalna  – wykonana ze 100 letnich cegieł, jest ciekawy sposób
wykończenia  oryginalnej  podłogi.  Płytki  są  starannie  selekcjonowane
i przechodzą test wytrzymałościowy.
PHU Bernard Duraj, stoisko nr 33



 Budynek  wielofunkcyjny  w  wersji  mobilnej  –  wykonany  w  technologii
ISOWOOD nie jest związany na stałe z gruntem. Można go przetransportować
zachowując właściwości użytkowe w celu dalszej eksploatacji.
Futuradom,  stoisko nr 29

 Płyta  fundamentowa  FPL –  posiada  dużą  odporność  na  ściskanie,  jest
nienasiąkliwa,   możliwość  posadowienia  jej  na  gruntach  słabonośnych,
o  wysokim  poziomie  wód  gruntowych.  Skraca  czas  wykonania  prac
fundamentowych.
Izodom 2000 Polska Sp. z o.o., stoisko nr 21

 Składane drzwi  zintegrowane Centor  –  to  połączenie  drzwi  tarasowych,
moskitiery,  rolety   i  okuć  w   jeden  system  drzwiowy.   Rolety  i  moskitiery
chowają się  w ościeżnicy, a okucia z wbudowanym zatrzaskiem Auto-Latch
pozwalaja na zamykanie i blokowanie drzwi jednym ruchem dłoni. 
M-Studio, stoisko nr 50,56

 Ekologiczny system stropowy  RECTOLIGHT –   składa się ze sprężonych
belek   RS  oraz  ultralekkiego   wypełnienia  z  wytrzymałego  drewna
prasowanego.  Dwukrotnie przyśpiesza montaż i redukuje koszty transportu.
Łatwość  w  cięciu  i  wykonywaniu  otworów  sprawia,  iż  strop  jest  bardzo
 elastyczny i dopasowany do każdego projektu. 

Rector Polska Sp. z o.o., stoisko nr 93

 Kompaktowa pompa ciepła -   urządzenie z funkcja chłodzenia aktywnego
do ustawienia na zewnętrz budynku. 
4 Energy Tomika, stoisko nr 12

 Wyspa  kuchenna –  fronty,  blat,  zlewozmywak  -   obłożone  spiekiem
kwarcowym ,  odpornym na substancje chemiczne, wysoką temperaturę, nie
pochłania wody,  rózne grubości i duże formaty.
Gromos, stoisko nr 43

 Natryskowa  piana  poliuretanowa  –  bezmostkowa,  szczelna,  paro
przepuszczalna izolacja dachów, stropów, ścian szkieletowych w konstrukcjach
drewnianych. Lekka, elastyczna i trwała.
ATD-Instal, stoisko nr 82

 Kompozytowe deski REHAU – kompozytowe systemy tarasowe RELAZZO.
Możliwość   zastosowania  na  tarasy,  przy  basenach,  ogrodach  zimowych,
molach i pomostach. Charakteryzuje je szybki  i  łatwy  montaż oraz wysoka
odporność   na  warunki  atmosferyczne,  w  tym  działanie  wody,  soli,  chloru,
mrozu Nie wymagają konserwacji – system jest całkowicie bezobsługowy.

  Sopexim, stoisko nr 25

 Pompy  ciepła  IVT  nowej  generacji –  najnowsza  generacja  urządzeń
o  wydłużonej  żywotności  i  obniżonym  o  3  dBA  poziomem  głośności.
Temperatura  wody  grzewczej  to  teraz  do  +65st.C.  Zaletą  są  również



zmniejszone  drgania  i  wibracje,   konstrukcję  sprężarki  chroni  31  patentów.
To wszystko pozwoliło osiągnąć wyższy o 14% współczynnik COP.
Sapro Engineering, stoisko nr 71

 Żagle przeciwsłoneczne - wykonane są z mocnego materiału HDPE z filtrem
UV,  który  blokuje  do  95%  szkodliwych  promieni  UV.  Bardzo  funkcjonalne,
tworzą  przyjemne  i  atrakcyjne  miejsce  w  Twoim ogrodzie.  Z  powodzeniem
używane w Australii i Nowej Zelandii. Wykonane z materiałów wysokiej jakości,
dostępne  w  6  kolorach  oraz  w  trzech  kształtach:  trójkąta,  trójkąta  90°  lub
kwadratu.
Nesling, stoisko nr 100

 Elektronarzędzia dla profesjonalistów – dedykowane dla stolarzy, malarzy
i fachowców z branży Automotive. Zapewniają najwyższą jakość i  precyzję,
a systemowy charakter pozwala łączyć  poszczególne elementy oraz ułatwia
eksploatację.  Wszystkie  narzędzia  objęte  są  bezpłatną  usługą  Service  All
Inclusive.

          Festool Polska,  stoisko nr 141

 Rekuperatory Nikol – wymiennik o dużej powierzchni, pozwalający na odzysk
ciepła nawet do 96% bez dodatkowych nagrzewnic. Sterowanie przez smart
fon lub tablet oraz możliwość integracji z systemami inteligentnego budynku.
Zapewnia bardzo niskie zużycie energii, a filtry o dużej powierzchni poprawiają
jakość powietrza.
Nikol, stoisko nr 62

 Przydomowe oczyszczalnie – biologiczne oczyszczalnie przydomowe oparte
na  technologii  napowietrzanej.  Tanie  w  eksploatacji,  bezobsługowe
i  bezzapachowe.  Zgodne  z  najnowszymi  normami  prawnymi,  posiadające
certyfikat CE.

          Zielone Oczyszczalnie, stoisko nr 42

 Płyty poliuretanowe – termo izolujące płyty PIR/PUR, w okładzinie z grubej
folii aluminiowej, bitumizowanego włókna szklanego lub laminatu. Stosowane
jako  termoizolacja  nakrokwiowa,  ścian,  posadzek  oraz  w  formie  sufitów
podwieszanych.
Recticel Izolacje,  stoisko nr 159
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