Wszystko dla domu i mieszkania
236 wystawców zaprezentuje swoją ofertę podczas 25 edycji Targów Budownictwa
Interbud. Odwiedzając łódzką halę Expo, w dniach od 23 do 25 lutego będzie można
między innymi poznać ofertę nowoczesnych rozwiązań dla domów i mieszkań oraz
zasięgnąć porad specjalistów dotyczących remontów, projektowania pomieszczeń oraz
technologii budowania.
Miłośnicy majsterkowania oraz profesjonaliści będą mogli uczestniczyć w największej w
Polsce prezentacji narzędzi i urządzeń budowlanych. Swoje propozycje pokażą także wiodący
producenci stolarki okiennej, drzwi, podłóg, materiałów budowlanych oraz infrastruktury
przydomowej. Ważnym elementem ekspozycji będą rozwiązania dotyczące odnawialnych
źródeł energii oraz urządzenia, które pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji domu czy
mieszkania.
Ogrzewanie bez smogu
W trakcie targów wystawcy z branży ogrzewniczej zaprezentują szeroką gamę rozwiązań
dotyczących ekologicznych źródeł ciepła. Będą to między innymi systemy fotowoltaiczne,
kominki hybrydowe, pompy, systemy rekuperacyjne oraz kotły gazowe. Odwiedzający
Interbud dowiedzą sie jak zdobyć dofinasowanie na wymianę pieców i podłączeń do sieci
gazowej. Podczas dyżurów w specjalnym stoisku informować będą o tym pracownicy Urzędu
Miasta Łodzi. Na miejscu pomogą także wypełnić odpowiedni wniosek.
Dom na miarę czy gotowy projekt?
O zaletach jednego i drugiego rozwiązania będzie można porozmawiać z architektami i
pracownikami biur projektowych. Dostarczający gotowe plany domów od razu podadzą
przybliżone koszty inwestycji i przedstawią aspekty różnych technologii budownictwa. O
swojej działalności opowiedzą również przedstawiciele Stowarzyszenia Energooszczędnych
Domów Gotowych oraz firmy produkujące gotowe elementy, które przywożą na działkę
inwestora, a następnie składają jak klocki.
Wystawa dachów
Równolegle z targami Interbud odbędą się jedyne w kraju targi dekarskie. Podczas tego
wydarzenia zaprezentuje się 63 producentów i dystrybutorów pokryć dachowych, rynien
oraz wzmocnień stropowych. Klienci indywidualni będą mieli szansę porozmawiać z
ekspertami i dowiedzieć się na co szczególnie należy zwrócić uwagę decydując się na
wymianę dachu. Przedstawiciele samorządu dekarskiego opowiedzą między innymi jak
sprawdzić wiarygodność i fachowość potencjalnych wykonawców.

Wyposażenie wnętrz
Jedna trzecia targowej ekspozycji będzie poświęcona wyposażeniu wnętrz. W głównej mierzę
znajdą się w niej: łazienki, dekoracje okien, designerskie dodatki oraz różnego rodzaju
podłogi.
Porady i wykłady
Jak łatwo wykorzystywać energię ze słońca, w jaki sposób zbudować niedrogi dom oraz
zadbać o jego utrzymanie – między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci, którzy wezmą
udział w targowych prezentacjach i wykładach. Wszyscy chętni będą mogli poznać tajniki
energooszczędnego budownictwa oraz dowiedzieć się na czym polega idea inteligentnych
domów. Bezpłatnych porad udzielą przedstawiciele: Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,
Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej, Politechniki Łódzkiej oraz Urzędu Miasta Łodzi.
Konferencje i spotkania
- Targi Interbud są drugą co do wielkości imprezą branży budowlanej w Polsce. Corocznie
odwiedza je kilka tysięcy wykonawców, architektów, inżynierów budownictwa, zarządców
nieruchomości i administratorów. Największą część zwiedzających stanowią jednak
inwestorzy prywatni, czyli właściciele domów i mieszkań – opowiada Paweł Babij, prezes
spółki Interservis, która organizuje targi. Jak co roku, Interbudowi towarzyszyć będzie
kilkanaście branżowych spotkań i konferencji.
Wśród najciekawszych znajdą się: wydarzenie dedykowane zarządom Towarzystw
Budownictwa Społecznego, rozmowy naukowców w ramach konferencji „Nowoczesne
technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia” oraz specjalistyczne szkolenia dla
dekarzy poświęcone usuwaniu azbestu z dachów.
- Praktycznie rzecz ujmując nie ma takiej dzienny budownictwa, o której nie rozmawiano by
podczas targów, lub która byłaby nie pokazywana. Cieszy nas, że wśród wystawców są wielcy
gracze budownictwa - polskie firmy działające na wszystkich kontynentach oraz liderzy rynku
lokalnego – dodaje Paweł Babij.

Nowości targowe
Balkon dachowy
Balkon można otworzyć w kilka sekund i w ten sposób zamienić poddasze w słoneczne
miejsce. Zamknięty balkon tworzy z dachem równą płaszczyznę.
Producent: Velux, stoisko 145, Gro-Dach

Luksusowe wanny spa
Wanny z hydromasażem nadające się do dużych łazienek oraz przestrzeni ogrodowej.
Specjalne pokrywy pozwalają skutecznie zabezpieczyć wannę przed wszelkimi
zabrudzeniami, kiedy nie jest używana.
Producent: Deco stoisko 16
Poddachowy system ogrzewania domu
System Termdach, znajdujący się pod pokryciem dachowym pozyskuje energię cieplną z
rozgrzanej powierzchni pokrycia dachowego. Następnie ciepło trafia do urządzeń w domu.
Producent: Termdach, stoisko 135
Kominki automatyczne – antysmogowe
Ulepszone modele poprzednich wersji kominków, których praca podobna jest do działania kotła
gazowego, pozwalają na ogrzanie domu o powierzchni do 200m2. Mają wbudowany zbiornik na
pellet i są w pełni automatyczne. Charakteryzują się niską emisją spalin, są uznane za
antysmogowe i ekologiczne.
Producent: Iwona Pellets, stoisko przed wejściem do hali
Markiza antysmogowa
Markiza posiada membranę z nanowłókna ułożonego warstwowo i tworzącego gęstą, wytrzymałą
sieć. Dzięki takiej budowie skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia powodowane przez dym czy
spaliny, ograniczając ich stężenie we wnętrzu pomieszczenia.
Producent: Fakro, stoisko 106
Domy na wąską działkę
Gotowe projekty domów na wąską działkę obejmują propozycje dla parceli o szerokości do
17 m, w tym do zabudowy na granicy (bliźniaki). Wolnostojące budynki z tej grupy mają
bardzo często kalenicę skierowaną prostopadle do wjazdu. Z kolei projekty domów na wąską
działkę z równoległym układem kalenicy charakteryzuje rzut zbliżony kształtem do kwadratu.
Producent: Archeton, stoisko nr 67
Podłogi krzywoliniowe
Modułowe deski podłogowe są zbliżone kształtem do naturalnego wzrostu drzewa. Z kolei
deski z limitowanej edycji są wykonywane na indywidualne zamówienie i zawsze są
niepowtarzalne.
Dystrybutor: Strefa Podłogi, stoisko 14

Blachodachówka Tysenia
Jednomodułowa blachodachówka płaska, która może być montowana zarówno jako pokrycie
dachowe, jak i oryginalne wykończenie elewacji. Blachodachówka jest lekka, dzięki czemu sprawdza
się nie tylko w nowoczesnym budownictwie, ale również w przypadku renowacji dachów starych
budynków. Produkt dostępny jest w trzech powłokach, zarówno w wersji matowej, jak i z połyskiem.
Producent: Blachotrapez, stoisko 133
Izolacja Aluthermo
Aluthermo jest pierwszym cienkim, wieloodbiciowym, wielowarstwowym systemem izolacji.
Elastyczna struktura złożona z kilku warstw aluminium zawiera suche powietrze w
warstwach wewnętrznych. Rezultatem takiej konstrukcji jest efektywna oszczędność energii
oraz najwyższe parametry współczynnika oporu cieplnego i współczynnika przenikania
ciepła.
Producent: Aluthermo, stoisko 121
Fińskie domy modułowe
Pomimo prefabrykacji właściciel ma znaczny wpływ na wiele elementów budynku, związanych z
rozkładem pomieszczeń czy wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Domy mają bardzo
wysokie parametry energooszczędności.
Producent: OMATALO, stoisko nr 26, Polarheat
Pompa ciepła
To monoblokowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze i woda posiadająca trzy
funkcje: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. Moc
grzewcza urządzenia wynosi odpowiednio 3,20 kW, 4,06 kW i 7,80 kW.
Producent: Stiebel Eltron, stoisko 20, 4 Energy Tomika
Masa strukturalna
Silikonowa masa strukturalna stosowana do wyrównywania i wygładzana zewnętrznych
wypraw tynkarskich o różnych strukturach. Służy również do wykonywania nietypowych
dekoracyjnych faktur powierzchni elewacji.
Producent: Greinplast, stoisko 50
Innowacyjny łapacz wody deszczowej
Przeznaczony jest do przechwytywania wody deszczowej z rury spustowej rynny. Jego bardzo
prosta konstrukcja działająca w pełni automatycznie, zabezpiecza przed przelaniem wody w

zbiorniku nawet przy intensywnych opadach. W momencie napełnienia się zbiornika,
nadmiar wody odprowadzany jest dalej rurą spustową do studzienki lub wylewki. Jest to
jedyny taki produkt, zarówno na polskim jak i europejskim rynku.
Producent: Gamart, stoisko: 126
Informacje praktyczne
Godziny otwarcia targów:
23.02.2018 w godz. 10:00-18:00
24.02.2018 w godz. 10:00-18:00
25.02.2018 w godz. 10:00-16:00
Miejsce:
HALA EXPO-ŁÓDŹ
Al. Politechniki 4
Bilety:
Po wypełnieniu ankiety (rejestracja przy kasie) bilet będzie kosztował 18 złotych. Za bilet bez
rejestracji trzeba będzie zapłacić 25 złotych. Przygotowano także bilety rodzinne:
2+1 – po wypełnieniu ankiety przez dorosłych 40 zł
2+2 – po wypełnieniu ankiety przez dorosłych 60 zł
Można także kupić bilety przez Internet na stronie www.bilety.interservis.pl.
Kontakt:
Ludmiła Mielczarek
Biuro Prasowe Interbud
ludmila.mielczarek@interservis.pl
603 882 254
www.interbud.targi.pl
Organizator:
Interservis Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
Tel. 42 637 12 15
www.interservis.pl

