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Spotkanie rzemiosła z technologią: Spojrzenie na Targi 
FENSTERBAU FRONTALE i HOLZ-HANDWERK 2020 

 

 Duet Targów ponownie spodziewa się niemal 111.000 zwiedzających 

specjalistów  

 Równo 1.300 wystawców z ponad 40 krajów 

 Nowości w programie specjalistycznym uzupełnieniem wystaw  

 

W dniach od 18 do 21 marca 2020 r. międzynarodowi specjaliści w 

dziedzinie drzewiarstwa i okiennictwa spotkają się w Norymberdze na 

skojarzonych specjalistycznych Targach FENSTERBAU FRONTALE i 

HOLZHANDWERK. W 17 halach całkowicie obłożonego Messezentrum 

– Centrum Targów – po raz kolejny prezentowane będą najnowsze 

trendy rzemieślniczej obróki i przetwórstwa drewna w zakresach okno, 

drzwi i fasada. Oczekuje się, że udział weźmie ponad 1.300 wystawców 

z ponad 40 krajów którzy przyciągną 111.000 międzynarodowych 

zwiedzających. 

 

Centralnym punktem uwagi obydwu targów w 2020 r. będzie cyfryzacja. Do 

sukcesu w działalności każdego przedsiębiorstwa rzemieślniczego 

niezbędni są zadowoleni klienci. A przyczyniają się do tego kompetentni 

pracownicy, efektywne przebiegi pracy, modele działalności zorientowane 

na zysk oraz innowacyjne wyroby i usługi. Cyfryzacja jak nigdy wcześniej 

umożliwia zgranie tych składników sukcesu poprzez lepsze planowanie, 

sterowanie i przej-rzystość. Ale w jaki sposób można cyfryzację konkretnie 

wdrożyć w zakładzie rzemieślniczym? Odpowiedź na to pytanie dostarcza 

nowo powołane forum “Praktyczne kształtowanie cyfryzacji w rzemiośle” 

(„Digitalisierung Praktisch Gestalten im Handwerk”), realizowane przez 

spółkę wydawniczo-doradczą G+F Verlags und Beratungs-GmbH przy 

współpracy z NürnbergMesse. Cały program można od grudnia znaleźć pod: 

www.holz-handwerk.de/programme. 
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HOLZ-HANDWERK święci swoją 20. edycję 

Targi HOLZ-HANDWERK od 20. edycji są stałym miejscem spotkań stolarzy 

i cieśli z całej Europy i jednocześnie jednymi z najważniejszych branżowych 

targów technologii maszynowej i środków produkcji dla rzemiosła parającego 

się przetwórstwem drewna. Na 2020 r. już w od wielu miesięcy zarezerwo-

wane są wszystkie hale. W jubileuszowym roku targi, we współpracy z wy-

dawnictwem Ferdiand-Holzmann-Verlag, poszerzają swój program ramowy 

o półdniowe warsztaty na takie tematy jak kierowanie przedsiębiorstwem, 

stolarze i cieśle jako przedsiębiorcy, inwestować – ale prawidłowo oraz 

rzemiosło w dobie braku sił fachowych. Zgłoszenia przyjmowane będą od 

grudnia 2019 r. na stronie pod: www.holz-handwerk.de/programme. 

 

Ulubiony pokaz specjalny “DesignObjekt – ObjektDesign” prezentowany 

przez Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (Branżowe Zrzeszenie 

Rzemiosło Stolarskie Bawarii) pod mottem “MACHT der IDEE – MACHT die 

IDEE” („POTĘGA IDEI – ZREALIZUJ IDEĘ”)  podpowiada rozwiązania, jak 

życzenia klientów przełożyć w praktyce. Ponadto HOLZ-HANDWERK 

CAMPUS oferuje centralną platformę na temat kształcenia, dokształcania i 

doskonalenia w zawodzie. 17 branżowych średnich i wyższych szkół 

zawodowych prezentuje w tym miejscu swoją ofertę. 

 

Na Targach HOLZ-HANDWERK 2018 równo 515 wystawców z 19 krajów w 

branży przetwórstwa drewna przedstawiło obszerną ofertę nowatorskich wy- 

robów informując jednocześnie o najnowszych rozwiązaniach technologicz- 

nych. W następującej po targach ankiecie przeprowadzonej wśród 

wystawców 98 procent respondowanych firm wypowiedziało się, że w 

następstwie swo-jego udziału w targach dotarli do swoich grup docelowych. 

94 procent nawią-zało nowe kontakty z czego 95 procent spodziewa się 

transakcji następu-jących po targach. Również zwiedzający nie szczędzili 

pochwał: 97 procent pozytywnie oceniło zarówno ofertę jak i możliwości 

uzyskania informacji czy też nawiązania kontaktów bezpośrednio na 

stoiskach. 

Dla potrzeb optymalnego przygotowania do odwiedzenia targów założyć 

można indywidualnie zestawione listy w których miejsce znajdą interesujący 

wystawcy oraz wyroby pod: www.holz-

handwerk.de/en/ausstellerprodukte 
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FENSTERBAU FRONTALE: Wiodące Światowe Targi Okno, Drzwi i 

Fasada 

Targi FENSTERBAU FRONTALE 2020 ponownie zajmą jedenaście lat hal i 

tym samym, razem ze skojarzonymi Targami HOLZ-HANDWERK, łącznie 

cały teren NürnbergMesse. Smart Home, automatyzacja, bezpieczeństwo, 

efektyw-ność energetyczna i trwałość, komfort ale też i wzornictwo i estetyka 

będą tematami nie tylko na stoiskach ale też i w programie specjalistycznym. 

Centralnymi punktami uwagi na forum FENSTERBAU FRONTALE FORUM 

są między innymi wentylacja, mieszkanie dostosowane do wieku, 

wykorzystanie światła dziennego oraz wspieranie młodych kadr w rzemiośle. 

Już po raz 10. w czwartek, 19 marca 2020 r. odbędzie się forum Architektur-

Fenster-Fassade (Architektura-Okno-Fasada), skierowane do architektów i 

projektantów budów. Natomiast pokaz specjalny organizowany przez ift 

Rosenheim wspólnie z NürnbergMesse w hali 1 w 2020 r. w centralnym 

punkcie „Fenestration Digital” zaprezentuje cyfrowe procesy, wyroby, 

kontrole i serwisy. 

Z 813 wystawcami z 40 krajów Targi FENSTERBAU FRONTALE 2018 pod-

kreśliły swój status jako światowe wiodące specjalistyczne targi dla okien, 

drzwi i fasad, dla związanych z tym technologiami, komponentami i elemen-

tami budowlanymi oraz idącym z tym w parze programem maszyn i usług. 

Uczestniczące firmy oceniły Targi FENSTERBAU FRONTALE 2018 pozy-

tywnie: 96 procent respondentów zakwalifikowało jakość rozmów ze 

zwiedza-jącymi specjalistami jako dobrą, 94 procent wyraziło zadowolenie z 

cało-kształtu powodzenia swojego udziału w targach – tyle samo dotyczyło 

odwrotnie 92 procent zwiedzających. 

Przegląd wszystkich wystawców i nowości wyrobów Targów FENSTERBAU 

FRONTALE 2020 znajduje się  pod: 

www.frontale.de/en/ausstellerprodukte 

 

Oferta specjalistyczna… 

 

… Targów FENSTERBAU FRONTALE 2020: 

 

 systemy konstrukcyjne i profile 

dla fasad, okien/okno-drzwi, bram, drzwi, ogrodów zimowych 

 półwyroby 

 materiały produkcyjne, pomocnicze środki produkcji 

środki powlekania powierzchni, środki uszczelniające,  drewno i 
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produkcyjne materiały drewniane, kleje, środki czyszczące, środki 

do szlifowania, systemy zaklocowania  

 elementy budowlane, elementy gotowe/prefabrykaty  

 technika ocieniania i wentylacji  

 szkło, wyroby ze szkła  

 okucia, drzwi, technika mocowania  

 technika bezpieczeństwa 

 technika organizacyjna 

 maszyny, urządzenia i narzędzia 

do przetwarzania szkła, obróbki drewna, obróbki tworzyw 

sztucznych, technika obróbki powierzchni i aplikowania, technika 

ochrony środowiska 

 technika zakładowa, wyposażenie zakładu  

 usługi, zrzeszenia, badania naukowe i rozwój  

 

… Targów HOLZ-HANDWERK 2020: 

 

 maszyny do obróbki drewna 

 narzędzia elektryczne, narzędzia pneumatyczne  

 narzędzia ręczne, środki do szlifowania i polerowania  

 technika obróbki powierzchni 

 oprogramowanie i organizacja 

 technika utylizacji 

 technika mocowania i okucia 

 elementy budowlane, półfabrykaty, elementy i systemy do zabudowy 

dla mebli i wykończenia wnętrz  

 drewna, materiały drewniane do produkcji, i inne materiały 

pomocnicze  

 ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy  

 szkoły zawodowe, zrzeszenia, prasa specjalistyczna 

 

Targi FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDWERK 

w mediach społecznościowych 

Każdy, kto przed i po targach będzie chciał być na bieżąco i zechce za po-

średnictwem sieci kontaktować się z partnerami kontaktu w NürnbergMesse, 

znajdzie targi w mediach społecznościowych: 
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#fensterbaufrontale 

facebook.com/fensterbaufrontale 

twitter.com/fensterbau 

instagram.com/fensterbaufrontale 

linkedin.com/company/fensterbaufrontale 

 

#HHW20 

youtube.com/user/holzhandwerkTV 

facebook.com/events/371412020189148 

xing.com/events/holz-handwerk-2020-2117696 

 

Kontakt dla prasy i mediów 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające i zdjęcia znajdą 

Państwo pod: www.frontale.de/en/news und www.holz-

handwerk.de/en/news 

 

Więcej serwisów dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów pod: 

www.frontale.de/press und www.holz-handwerk.de/press 

file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/facebook.com/fensterbaufrontale
file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/twitter.com/fensterbau
file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/instagram.com/fensterbaufrontale
file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/linkedin.com/company/fensterbaufrontale
https://www.youtube.com/user/holzhandwerkTV
file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/facebook.com/events/371412020189148
file://///intern.nuernbergmesse.de/FS_VOL1/530/FENSTERBAU/2020/PI/2019-11_FF20_Start%20PI%20für%20PKs/xing.com/events/holz-handwerk-2020-2117696

