
Targi4 marzec 2006 nu mer 3 (89)

O aktualnie panujących tenden-
cjach w budownictwie drewnianym, 
ciekawych technologiach, systemach 
konstrukcyjnych i stosowanych ma-
teriałach, a także ich ekonomicznych 
i ekologicznych zaletach będzie można 
dowiedzieć się podczas III Prezentacji 
Budownictwa Drewnianego. Impre-
za, której od początku pa-
tronuje Gazeta Drzewna, 
odbędzie się w Krakowie 
w dniach 6 – 8 kwietnia, 
w ramach XVII Targów 
Budownictwa „Wiosna 
‘2006”.

Organizatorzy - Cen-
trum Targowe Chemobu-
dowa - tradycyjnie już od-
dali do dyspozycji drzewia-
rzy sobotę targową, która 
poświęcona będzie w cało-
ści seminariom specjali-
stycznym na temat drewna 
w budownictwie. 

- Zaproszenie do współ-
organizacji seminarium 
przyjęło Stowarzyszenie 
Dom Drewniany – infor-
muje Kazimierz Maj, kie-
rownik Centrum Targowe-
go. - Stowarzyszenie przy-
gotuje własną ekspozycję, 
na której będzie można 
uzyskać szereg praktycznych informa-
cji i porad o tym jak dobrze budować 
z drewna. 

Z nieprzeciętnymi walorami eko-
nomicznymi i ekologicznymi „Natu-
ralnego Domu” zapozna uczestników 
seminarium jego twórca Andrzej Głąb, 
architekt z Gliwic. 

Jego propozycja domu pasywne-
go o nowatorskim rozwiązaniu tzw. 
aktywnych, oddychających ścian po 

pierwszej, udanej realizacji w Gdyni 
znalazła kolejnego inwestora w Gli-
wicach. 

Nośnemu obecnie tematowi kon-
strukcji w budownictwie drewnianym 
będzie poświęcony wykład prof. An-
toniego Stachowicza z Politechniki 
Krakowskiej. Zaś Alfred Król, dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie zapozna 
uczestników targów z aktualną sytu-
acją na rynku 
drzewnym, ze 
szczególnym 
uwzględnie -
niem specyfiki lokalnej.

Część ekspozycyjna prezentacji tar-
gowej to przede wszystkim przegląd 

oferty miejscowych 
producentów i han-
dlowców. Nie zabraknie 
na pewno popularnych 
w tym regionie produ-
centów domów z bali 
i małej architektury.  

- Spodziewamy się 
także dość bogatej ofer-
ty dostawców drewna 
i firm produkujących 
materiały zabezpiecza-
jące – mówi Małgorzata 
Sosnowska, komisarz 
targów – i to nie tylko 
z regionu Małopolski. 

Staramy się, aby te-
matyka seminariów 
w możliwie najszer-
szym zakresie znajdo-
wała odzwierciedlenie 
w targowej ekspozycji. 

 Może uda się prze-
konać rodzimych inwe-
storów i producentów 

do walorów drewna klejonego KVH 
i BSH?

Andrzej Tomczak

Krakowska prezentacja budownictwa drewnianego
Choć najbardziej zachwycające i najzdrowsze są domy drewniane wzno-
szone w tradycyjnej technologii z płazów czy pełnych bali, to przyszłość 
należy do nowoczesnych rozwiązań opartych na drewnie klejonym i mody-
fikowanym, a coraz częściej półproduktach lub już gotowych elementach 
jedynie montowanych na placu budowy.

W głównej hali targowej, na oczach 
odwiedzających, powstawać będzie 

d r e w n i a n a 
konstrukcja 
dachowa, we-
wnątrz której 

powstanie zaaranżowane przez archi-
tekta, wykończone i wyposażone po-
mieszczenie.

Całość zbudowana zostanie przy 
współpracy producentów materiałów 
budowlanych – uczestników targów. 
Fachowcy pokazywać będą poszczegól-
ne etapy budowy konstrukcji dachowej 
i adaptacji poddasza. Dla wystawców 
to doskonała okazja do zaprezento-
wania swoich technologii i materia-
łów użytych do budowy. Odwiedzający, 
oprócz tradycyjnej oferty targowej, bę-
dą mogli zapoznać się z praktyczny-
mi rozwiązaniami i skorzystać z porad 
specjalistów.

Targi są największą imprezą branży 
budowlanej na Pomorzu Zachodnim. 
Co roku gromadzą ponad 200 firm 
polskich i zagranicznych. Szczególnie 
licznie prezentują się przedsiębiorstwa 
z Niemiec. Nie brak też przedstawicieli 
państw skandynawskich.

– Bud-Gryf cieszy się zawsze dużym 
zainteresowaniem fachowców z bran-
ży, tropiących nowinki i szukających 
nowych produktów – mówi Olga Szyn-
kowska, komisarz targów. - Równolegle 
z targami budowlanymi odbywać się bę-
dą Międzynarodowe Targi Energii Kon-
wencjonalnej i Odnawialnej „Energia”. 
Polskie i zagraniczne firmy zaprezentu-
ją innowacyjne rozwiązania i nowości 
a także przedstawią korzyści płynące 
z wykorzystania energii odnawialnej.

Tradycyjnie Gazeta Drzewna spra-
wuje nad targami Bud-Gryf patronat 
medialny. Piotr A. Porębiak

Bud-Gryf potentatem 
na Pomorzu Zachodnim
Budowa poddasza będzie wiodącym tematem tegorocznych Międzynaro-
dowych Targów Budowlanych Bud-Gryf, które odbędą się w Szczecinie, 
w dniach 31.3 – 2.4.2006 r. 

Pod patronatem Gazety Drzewnej

Firma Wolf skutecznie promuje budownictwo drewniane 
Fot. GD - A. Tomczak

Na oczach odwiedzających ubiegłoroczne targi powstawała łazienka  
Fot. GD – Piotr A. Porębiak

Targi, nad którymi patronat spra-
wuje przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds. Restrukturyzacji Energe-
tyki rozpoczną się 21 i potrwają do 23 
marca.

W ramach imprezy zarówno wy-
stawcy, jak i odwiedzający będą mieli 
okazję zapoznać się z kompleksową 
ofertą rynkową w zakresie nowych 
technik pozyskiwania, magazynowa-
nia i dystrybucji oraz wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sektora bio-
energii. Wystawie będzie towarzyszył 
też bogaty program seminariów i kon-
ferencji branżowych, między innymi: 
„Ciepło z biomasy w praktyce” oraz 
„Energetyka jądrowa dla Polski”. 

Polska Izba Biomasy, współorganiza-
tor wystawy i pomysłodawca towarzy-
szącego targom Salonu Biomasy, przy-
gotowuje „Internetową aleję kotłów na 

biomasę”, do której zaprasza wszyst-
kich producentów i dystrybutorów ko-
tłów, pieców i kominków, w których 
można spalać biomasę. 

Tegoroczne targi mają być równie 
udane co poprzednie podczas, których 
swoją ofertę przedstawiło 94 wystaw-
ców z 5 państw: Szwajcarii, Szwecji, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. 
Byli to zarówno wytwórcy energii ze 
źródeł odnawialnych, jak również fir-
my zajmujące się produkcją energii ze 
źródeł konwencjonalnych. Targi od-
wiedziło ponad 3 500 zwiedzających 
z branży energetycznej. (efka)

Odnawialne źródła energii przyciągają do Kielc
Kieleckim Targom Odnawialnych Źródeł Energii Enex - Nowa Energia,  
towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Energetyki Enex.

Organizatorzy tych specjalistycznych 
targów w Norymberdze, uważanych 
za najważniejsze targi maszyn i urzą-
dzeń do obróbki drewna w zakładach 
stolarskich i ciesielskich oraz dokonań 
w branży okien i fasad, które odbędą 
się w dniach 22-25 marca, przygotowali 
koncepcję imprezy pod kątem pomysłów 
na przyszłość w stolarstwie drzewnym 
i budowlanym. 

- Wiele rozwiązań dla odniesienia suk-
cesu zaoferuje około 1200 wystawców 
– mówi Guido Welk, menedżer ds. infor-
macji Targów Norymberskich. - Spodzie-
wamy się wszystkiego, czego potrzebuje 
branża, ale też i partnerów, którzy różne 
pomysły pomogą urzeczywistnić. 

Obie imprezy, odbywające się w cyklu 
dwuletnim, ściągnęły w tym roku więcej 
wystawców i zajmą większą powierzch-
nię wystawienniczą. Dobrze więc, że 
są one tak licznie odwiedzane przez 
właścicieli i przedstawicieli polskich 
zakładów rzemieślniczych. Polacy, to 
czwarta, co do liczebności, grupa zwie-
dzających Holz-Handwerk! To zasługa 
warszawskiej firmy Meritum, która jest 
w Polsce przedstawicielem Targów No-
rymberskich.

Do udziału w targach zgłosiło się 
11 polskich firm. Ale polscy wystawcy 
pojawią się głównie na targach Fenster-
bau/frontale, ponieważ wielu producen-
tów okien przekonało się o dużej randze tej imprezy, która zajmie aż 8 hal, o po-

wierzchni około 85 000 m2. Zostaną 
zaprezentowane systemy konstrukcyjne 
i profile do fasad, okien, drzwi, bram, 
półprodukty, materiały do produkcji 
stolarki okiennej oraz maszyny i urzą-
dzenia do obróbki drewna, tworzyw 
sztucznych, szkła, metalu, ochrony 
środowiska. Specjalistyczne targi, są 
okazją do prezentacji nowości z zakresu 
automatyzacji konstrukcji okiennych, 
zastosowania elektroniki i nowych ma-
teriałów.

Organizatorzy spodziewają się roz-
woju branży drzewnej i budowlanej 
w Niemczech, w związku z nową po-
lityką gospodarczą wybranego jesienią 
niemieckiego rządu. (bej)

Nadzieje i nowe tendencje na targach w Norymberdze
W marcu na pewno warto będzie stolarzom i producentom okien oraz 
fasad drewnianych wybrać się do Norymbergii na specjalistyczne targi rze-
miosła drzewnego Holz-Handwerk oraz okien i fasad fensterbau/frontale.

Na stoiskach zachodnich firm, np. Rhe-
nocoll można spotkać polskich przedsta-
wicieli Fot. (2) GD – Janusz Bekas

Dominują w Norymberdze maszyny dla zakładów rzemieślniczych

Otwierający wystawę Piotr Styczeń, 
sekretarz stanu w ministerstwie trans-
portu i budownictwa, podczas kon-
ferencji prasowej mówił, że budząca 
spore zainteresowanie „ustawa miesz-

kaniowa” gwarantująca młodym mał-
żeństwom pomoc kredytową państwa, 
ma szanse wejść w życie w połowie 
roku. Branża budowlana liczy na to, że 
będzie to impuls do rozwoju budow-
nictwa w naszym kraju. 

W tegorocznej edycji Interbudu no-
we materiały i technologie budowlane, 
technikę sanitarną, maszyny i urzą-
dzenia, a także wiele innych produk-
tów i usług uczestniczących w procesie 
budowania bądź go wspomagających 
przedstawiło 360 firm z Czech, Finlan-
dii, Francji, Niemiec, Polski i Szwecji. 

W czterech pawilonach wystawien-
niczych najliczniejszą grupę stanowiły 
firmy oferujące materiały budowlane, 
a także stolarkę okienną i drzwiową. 

Swoje produkty prezentowała firma 
Milewski z Olbrachcic koło Często-
chowy, producent najwyższej jakości 
okien i drzwi drewnianych. 

- Opracowaliśmy nowatorskie ze-
spolenie tradycyjnej szyby dmuchanej 
z nowoczesną szybą zespoloną – tłu-
maczy Sławomir Milewski, właściciel 

firmy - dzięki czemu możemy produ-
kować okna wyglądające jak tradycyj-
ne, a zbudowane według najnowocze-
śniejszych technologii gwarantujących 
właściwą izolacyjność cieplną i aku-

styczną. 
Ciekawostką zy-

skującą coraz więk-
szą popularność we 
Włoszech i Stanach 
Zjednoczonych by-
ły też pokazywane 
drzwi zewnętrzne 
- antywłamanio-
we z płaskorzeźbą 
drewnianą, stero-
wane elektrycznie. 
Zdalne sterowanie 
z pilota, jak w sa-
mochodzie, umoż-
liwia otwieranie 
i zamykanie takich 
drzwi z odległości 
do 20 m. Automa-
tyka taka może być 

zamontowana w każdych drzwiach 
o grubości minimum 68 mm.

Wyroby z drewna widoczne 
na targach Interbud
Pod koniec lutego odbyły się w Łodzi kolejne, trzynaste już Targi Budow-
nictwa Interbud. Ta druga co do wielkości wystawa gospodarcza branży 
budowlanej przyciągnęła tradycyjnie wielu zwiedzających głównie z cen-
tralnej Polski. 

Dokończenie na stronie 18

Interbud przyciągnął 360 firm i wielu zwiedzających

Nowość z Tartaku Olczyk – panele sosno-
we gotowe do montażu




