
W Łodzi odbyły się 27 Targi Budownictwa
Interbud i 12 Targi Dekarskie Dachexpo

Kilka tysięcy osób poznawało ofertę firm z branży budowlanej i dekarskiej
podczas 27 Targów Budownictwa Interbud i 12 Targów Dekarskich Dachexpo,
które odbyły się w Łodzi w dniach 21 - 23 lutego 2020 r.  Co najbardziej
interesowało odwiedzających?

Spotkania ze specjalistami
Na Scenie Prezentacji fachowcy opowiadali o zaletach swoich produktów oraz podzielili się radami,
przydatnymi podczas budowy domu. W ten sposób można było dowiedzieć się m.in.:

jakich błędów nie popełniać podczas stawiania dachu●

jak właściwie serwisować dach●

czym są inteligentne domy●

jak przygotować budynek do montażu systemu rekuperacji●

Prócz wykładów na scenie odwiedzający rozmawiali z przedstawicielami firm przy stoiskach,
zdobywając wiedzę adekwatną do swoich potrzeb.

Złoty Medal Targów Interbud 2020
W piątek 21 lutego 2020 r. wręczono nagrody tegorocznej edycji Interbud. Kto w zdobył
najważniejsze nagrody tegorocznej edycji?
Złote Targów Interbud powędrowały do:

Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J. za elastyczny beton architektoniczny STONO, nowoczesny materiał●

wykończeniowy w architekturze
Iwona Pellets sp. z o.o. za ekologiczny grill ogrodowy, dopełniający małą architekturę●

Polarheat sp. z o.o. za budynek OMATALO, prefabrykowany, bezemisyjny, samowystarczalny●

budynek energooszczędny

Przyznano także "specjalne wyróżnienia”

Wyróżnienie Targów Interbud 2020 dla  Danpol s.c. za RE.GUARD - inteligentny zawór, bezpieczne●

sterowanie systemem wody
Innowacyjny Produkt Targów Interbud 2020 dla ArsTECH za Grzebieniowy GWC (gruntowy●

wymiennik ciepła) z wykorzystaniem energii geotermalnej



Dachexpo, czyli Salon Praktyki Dekarskiej
Nieodłącznym elementem Interbud są Targi Sztuki Dekarskiej, które odbyły się po raz dwunasty.
Wystawcy pokazali  najnowsze technologie i techniki, a przedstawiciele fachu dekarskiego
opowiedzieli m.in jak sprawdzić wiarygodność i fachowość potencjalnych wykonawców. Wśród
nowości zaprezentowano m.in izolacjęThermano do dachów płaskich i skośnych, system
fotowoltaiczny Baas PV Premium, fotowoltaikę dla biznesu GoBloo czy płaskie ceramiczne dachówki
Orea 9.

Nowe technologie
Interbud każdego roku jest także miejscem dla wymiany doświadczeń i tworzenia kontaktów między
przedstawicielami firm budowlanych, dekarskich i wyposażenia wnętrz. Dzięki temu Targi są czymś
więcej niż wystawą produktów i wyrobów lub sprzedaży usług. Stały się forum profesjonalizacji
branży i miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych. W trakcie tegorocznej edycji
nie brakowało takich przykładów. Spójrzmy na kilka z nich:
 

Płyty wielkoformatowe PVC jako alternatywa dla płytek ceramicznych.●

pustaki Energo + o wysokich parametrach termoizolacyjnych●

Płyty 3.0 na podjazdy i 2.0 na tarasy, charakteryzujące  się ogromną wytrzymałością i prostotą●

montażu
Domy inteligentne - coraz popularniejszy system automatyki domowej,umożliwiający sterowanie●

oświetleniem, roletami zewnętrznymi, żaluzjami i gniazdkami elektrycznymi za pomocą np.
telefonu komórkowego
Niewidzialna ościeżnica - drzwi otwierające się pod kątem 180 stopni, tworzące ze ścianą jedną●

płaszczyznę, spójne z resztą otoczenia

Opisaliśmy tylko kilka elementów tegorocznych Targów Interbud, na które warto było zwrócić uwagę.
Najważniejsze były indywidualne potrzeby klientów, niezależnie czy byli to reprezentanci branży czy
ludzie urządzający mieszkania lub budujący dom. Na Interbud i Dachexpo każdy odnalazł to, czego
potrzebował.

Zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w dniach 5-7 marca 2021 roku.
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KONTAKT

Interservis 

E-mail: biuro@interservis.pl

WWW: www.interservis.pl

Tel: +48 42 637 12 15
Fax: +48 42 639 79 80
Adres:
Łąkowa 11
90-562 Łódź
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