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Nowości, premiery,  
Złoci Medaliści

29 Złotych Medali MTP targów BUDMA 
oraz WinDoor-tech, kilkaset nowości i kilka-
dziesiąt rynkowych premier w ramach Klu-
bu Premier BUDMA – to wszystko czekało 
na targowych gości w Poznaniu. Szcze-
gólnie rynkowe premiery wzbudzały duże 
zainteresowanie wśród zwiedzających. 
W końcu te produkty mogliśmy na żywo 
i po raz pierwszy zobaczyć właśnie pod-
czas targów. Sporą niespodziankę zrobiła 
m.in. firma FAKRO, która poszerzyła swoją 
ofertę o innowacyjne drzwi podnoszono-
-przesuwne HST Sky czy także Fibar Group, 
która zaprezentowała łatwy w obsłudze 
i intuicyjny pilot FIBARAO KeyFob, dzięki 
któremu w łatwy i wygodny sposób może-
my kontrolować cały dom. Na szczególną 
uwagę zasługiwały produkty, które dzięki 

Setki nowości i potężna dawka wiedzy 
Podsumowanie targów BUDMA 2017
Setki nowości i kilkadziesiąt rynkowych premier, bogaty program wydarzeń, 800 wystawców 
z 26 krajów na powierzchni 55 tys. metrów kwadratowych i niemal 45 tys. odwiedzających. 
Cztery targowe dni BUDMY oraz WinDoor-techu były niezwykle intensywne. Śmiało można 
powiedzieć, że tegoroczne targi dostarczyły uczestnikom wielu inspiracji, ogromnej dawki 
wiedzy i przede wszystkim okazji do rozmów biznesowych.

TURBO DEKARZE
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zorganizowało w ramach BUDMY pierwsze otwar-

te zawody dekarskie TURBO DEKARZ, w których udział wzięło 18 drużyn. Zwyciężyła 
ekipa KRAKUSY - Paweł Francuz i Paweł Tynka (poniżej na fot. od lewej). Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się podczas XVI Kongresu PSD.

i energooszczędny system montażu okien 
EMO firmy Stropex, który niemal całkowi-
cie niweluje mostki termiczne, czy także 
hydrofobowy tynk sanitarny firmy Izonil 
charakteryzujący się m.in. świetnymi pa-
rametrami wodoodporności. 

Potężna dawka wiedzy
Technologiczne nowinki to jeden z po-

wodów wizyty w Poznaniu, ale nie jedyny. 
Wiele osób przybyło do stolicy Wielkopol-
ski ze względu na bogaty program mery-
toryczny. Tutaj w szczególności wymienić 
należy I Forum Gospodarcze Budownic-
twa i Architektury, które odbyło się pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa. Trzydniowe Forum do-
starczyło nam konkretnych informacji 
m.in. na temat kodeksu urbanistyczno 
– budowlanego, programu Mieszkanie 
Plus, czy także nadzoru rynku wyrobów 
budowlanych. O projektowaniu i wykona-
niu lekkiej obudowy, warunkach technicz-
nych, metodyce ocen okładzin ściennych 
czy również roli szczelności w budynkach 
użyteczności publicznej mogliśmy dowie-
dzieć się podczas konferencji organizowa-
nej przez stowarzyszenie DAFA. Z kolei te-
matyka efektywności energetycznej, zalet 
budowania obiektów w technologii pa-
sywnej oraz głębokiej termomodernizacji, 
podejmowana była w ramach VIII Forum 
Budownictwa Pasywnego i Efektywności 
Energetycznej.

W strefie TURBO MOCY podczas zorganizowanych przez PSD i firmę VELUX zawodów w montażu okna dachowego na czas został 
ustanowiony nowy rekord Polski - 13 min. i 6 sekund. Nowi rekordziści to Karol Maćkowiak i Dawid Nowak z Wielkopolski.

wnikliwej ocenie eksperckiego Jury, otrzy-
mały nagrodę Złotego Medalu MTP. Tutaj 
wspomnieć można choćby innowacyjny 
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Forum Architektury po raz kolejny 
zaprezentowało szereg interesujących 
wydarzeń skierowanych do architektów. 
Unikatowe produkty o niezwykłym dizaj-
nie oraz szczególnych walorach architek-
tonicznych zaprezentowały firmy Fakro, 
Porta Drzwi oraz Tubądzin, w ramach 
projektu ArchiStrada. Debatę architek-
toniczną na temat „Społecznej odpowie-
dzialności architekta” poprowadził dzien-
nikarz i krytyk architektury Jakub Głaz. 
Oprócz tego odbyły się spotkania z go-
śćmi specjalnymi: architektami z pracowni 
Bulanda Mucha Architekci, Stanisławem 
Niemczykiem i Fernando Menisem. Hisz-
pański architekt, twórca Centrum Kultural-
no-Kongresowego Jordanki był najwięk-
szą gwiazdą architektoniczną tegorocznej 
Budmy. Wygłosił wykład pt. „Reason and 
Emotion – the special case of an opera 
in Toruń”. Poznaliśmy także zwycięzców 
trzeciej edycji konkursu Szkice Architek-
toniczne. Tym razem na najwyższym po-
dium stanęła Maria Krupiak z Politechniki 
Opolskiej, natomiast wybór publiczności 
padł na pracę autorstwa Michała Ptaka 
z Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Targu.

Fachowcy na BUDMIE
Mnóstwo pokazów, szkoleń czy konkur-

sów czekało na fachowców przez wszyst-
kie targowe dni. Warto tutaj wymienić 
w szczególności pokazy prawidłowych 
technik montażu stolarki otworowej w ra-
mach projektu Monteriada. Ciekawie wy-
glądała próba włamania przez okno firmy 
Internorm, gdzie każdy mógł spróbować 
swoich sił (ostatecznie udało się wyłamać 
okno tylko przez błąd techniczny podczas 
jego montażu). Dużo działo się także 
w strefie Turbo Mocy, gdzie dekarze, cie-
śle oraz blacharze walczyli o miano Turbo 
DEKARZA. Zawodnicy mieli aż 11 zadań 
do wypełnienia, a najlepsza okazała się 
ekipa KRAKUSY – Paweł Tynka oraz Paweł 
Francuz. Tutaj padł także nowy rekord Pol-
ski w montażu okna dachowego – 13 min 
oraz 6 sekund (szybciej aż o 23 sekundy!). 
O tytuł Mistrza Polski rywalizowali także 
parkieciarze oraz montażyści wykładzin. 
Międzynarodowym Mistrzem Polski par-
kieciarzy został Krzysztof Ratke z Łodzi. 
Z kolei tytuł Mistrza Polski montażystów 
wykładzin powędrował do Warszawy, 
a został nim Michał Wojcieski. O cenne 
nagrody można było powalczyć także na 
wielu stoiskach wystawców targów, któ-
rzy przygotowali ciekawe i wymagające 
konkurencje. Warto było zajrzeć również 
do pawilonu nr 4 MTP gdzie każdy facho-
wiec mógł własnoręcznie wypróbować 
prezentowany sprzęt i materiały budow-
lane.

Fot. Redakcja

W tegorocznej edycji Targów Budow-
nictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD 
swoja ofertę zaprezentowało 236 wy-
stawców. Targi odwiedziło niemal 10 ty-
sięcy gości. Inwestorzy mogli skorzystać 
z oferty kilku tysięcy gotowych projek-
tów domów, garaży i obiektów handlo-
wych, poznać szereg nowinek rynko-
wych i uzyskać porady specjalistów. Nie 
zabrakło na targach architektów, projek-
tantów wnętrz, wykonawców. Specjal-
ną strefę poświęconą dachom i sztuce 
dekarskiej - Salon Praktyki Dekarskiej 
- odwiedziło kilkuset dekarzy, a także 
inwestorzy, którzy na stoisku łódzkiego 
oddziału Polskiego Stowarzyszenia De-
karzy spotkali się z wykwalifikowanymi 
dekarzami. W strefie „dekarskiej” odby-
wały się pokazy sztuki dekarskiej, np. 
układania paneli dachowych i ciepłego 
montażu okna dachowego (fot.), jak też 
prezentacje na stoiskach.

INTERBUD 2017
i Salon Praktyki Dekarskiej

skie spotkanie Towarzystw Budownictwa 
Społecznego oraz warsztaty poświęcone 
prawu budowlanemu, a także prelekcje 
nt. innowacyjnych materiałów kompo-
zytowych, zintegrowanego zarządzenia 
projektem i obiektami oraz budownictwa 
niskoenergetycznego, współorganizowa-
ne przez Politechnikę Łódzką. 

Złote Medale Targów INTERBUD 2017 
zdobyły: STOLBUD KORONEA GROUP (za 
okna CUBE by Stolbud) oraz IWONA PEL-
LETS (za  kominki hybrydowe na pellet i 
drewno). Wyróżnienie otrzymały: WOD-
GAZ Technika Grzewcza (za gazowy kocioł 
kondensacyjny Bosch Condens GC9000i) 
oraz XL-TAPE INTERNATIONAL (za taśmę 
malarską HYBRID DUAL). Złoty Medal IX 
Salonu Praktyki Dekarskiej zdobył IZOHAN 
- za papę NEXLER Premium 53H. Nagrodę 
za Innowacyjny produkt otrzymał POLCON-
TACT Krzysztof Śniegula - za system ochro-
ny przeciwzamrożeniowej z monitoringiem 
GSM, zaś Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi 
- GREINPLAST, za system paneli elewacyj-
nych GREINPLAST OE. Nagrodą Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego uhono-
rowana została firma WIENERBERGER CERA-
MIKA BUDOWLANA - za pustak ceramiczny 
Porotherm 44 EKO+ Dryfix.

J. Ch.

Inteligentne domy, trójwymiarowe tapety, kominki hybrydo-
we na drewno i pellet rozpalane automatycznie, designer-
ski kocioł wodno-gazowy z tytanowego szkła – to niektóre 
z nowości, jakie pojawiły się na targach INTERBUD w Łodzi, 
w dniach 10-12 marca. Ponadto, bogata oferta materiałów 
budowlanych i izolacyjnych, spełniających standardy bu-
downictwa energooszczędnego, a także najnowsze rozwią-
zania w kryciu dachów, ogrzewaniu, instalacjach wod.-kan., 
wykończeniu i wyposażeniu wnętrz. 

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła nowa ucio-
sarka przesuwna KAPEX KS 60 firmy Festool. Obustronny kąt 
uciosu, aż do 60 stopni, i obustronny kąt nachylenia, aż do 
46/47 stopni, umożliwia osiągnięcie dokładnych i różnorodnych 
cięć przy maksymalnej precyzji, również w pracy mobilnej

Atrakcja targów były pokazy „na żywo” – w ramach Salonu 
Praktyki Dekarskiej można była zobaczyć m.in. pokaz układania 
paneli dachowych firmy Blachotrapez oraz ciepłego montażu 
okna dachowego firmy Fakro 

 Ciekawostką dla developerów i ar-
chitektów był pokaz edytora do samo-
dzielnego tworzenia interaktywnych 
prezentacji w wirtualnej rzeczywistości 
(bez konieczności zakupu drogiego 
sprzętu) oraz zaawansowane oprogra-
mowanie technologii VR do wizualizacji 
projektów architektonicznych.

Na targach nie zabrakło bogatego pro-
gramu wydarzeń branżowych – konferen-
cji, warsztatów i spotkań. Odbyła się m.in. 
debata łódzkich firm budowlanych po-
święcona rewitalizacji miasta, ogólnopol-


