
 

 
 

TISKOVÁ zpráva květen 2022 

 

 

FENSTERBAU FRONTALE 2022: 
„Summer Edition“ s bohatým odborným programem 

 

 přednášková fóra zaměřená na ochranu klimatu, komfort bydlení, 

chytrá okna a architekturu 

 speciální přehlídky „Praktické využití digitalizace v řemeslech“ 

a „Green Deal“ 

 novinky v programu: MetallbauTREFF a Expert Talks 

 #FFconnected: živé vysílání a obsah na vyžádání 

 

Zhruba za dva měsíce budou na norimberském výstavišti k vidění 

inovace v oblasti oken, dveří a fasád. Ve dnech 12. – 15. července 2022 

se uskuteční jedinečná „letní edice“ veletrhu FENSTERBAU 

FRONTALE – jako vždy souběžně s veletrhem HOLZ-HANDWERK, 

který lze navštívit se stejnou vstupenkou. Ve středu pozornosti bude 

objevování a zkoušení produktů a řešení, když se veletrh konečně opět 

stane platformou pro účastníky z oboru, pro které je navazování 

nových obchodních kontaktů stejně nenahraditelné jako osobní 

setkávání a networking. Vedle výstavy nabízí odborný program také 

ucelený přehled o trhu, informace o aktuálních trendech v oboru 

a mnoho příležitostí k dalšímu vzdělávání. Všechny podrobnosti 

najdete na webu: www.frontale.de/en/events 

 

Ústředním místem setkávání pro získání kompaktního know-how, navázání 

kontaktů a posezení u kávy s kolegy a partnery je FENSTERBAU 

FRONTALE FORUM, které předává znalosti v odborných přednáškách se 

zaměřením na praxi. Letošní témata zahrnují energetickou účinnost 

a ochranu klimatu, větrání a komfort bydlení, plastová okna a praktické tipy 

od řemeslníků pro řemeslníky. Zaměstnavatelé se setkají s potenciálními 

uchazeči na přilehlém JobBoardu. 

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

celý den 

hala 4A 
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Výroba oken, dveří a fasád goes digital 

Jedním z hlavních témat veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 2022 bude 

digitalizace. Pro obchodní úspěch každého podnikatele v oblasti řemesel 

jsou zapotřebí spokojení zákazníci. K tomu přispívají odborně způsobilí 

zaměstnanci, efektivní pracovní procesy, obchodní modely zaměřené na 

zisk a inovativní produkty a služby. Díky digitalizaci je souhra těchto složek 

úspěchu plánovatelnější, kontrolovatelnější a transparentnější než kdy 

předtím. Jak konkrétně je však možné digitalizaci implementovat ve firmě 

zaměřené na řemeslo? Odpovědi poskytne nově vytvořené Fórum Praktické 

využití digitalizace v řemeslech s přednáškami a prezentacemi výrobků. 

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

celý den 

hala 8 

 

Nižší energetická náročnost a ochrana před extrémními klimatickými 

podmínkami 

Motto letošní speciální přehlídky, kterou společně pořádají ift Rosenheim 

a NürnbergMesse, zní Green Deal. Středem pozornosti bude účinnost 

v oblasti emisí CO2 a ochrana před klimatickými extrémy, jako jsou vlny 

veder, orkány, krupobití a záplavy. Tato témata budou prezentována na 

základě tematických ostrovů na stánku spolu se spoluvystavovateli. 

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

celý den 

hala 1, stánek 1-339 

 

Novinky: Expert Talks a MetallbauTREFF 

Na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE se poprvé objeví interaktivní formát 

Expert Talks Reinholda Kobera z Book Your Video GmbH & Co. KG. Každé 

odpoledne přinese jiné zaměření. Na témata montážních rámů, plastových 

oken budoucnosti, úspory emisí CO2 díky reflexi namísto izolace 

a digitalizace ve výrobě oken v diskuzích s odborníky zazní i podněty 

z publika.  

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

15:30 

NCC Ost, kavárna ve vstupním prostoru 
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Tím novinky nekončí! Odborný časopis metall-markt.net představuje spolu 

s deseti inovativními spoluvystavovateli MetallbauTREFF. Ten nabídne 

platformu pro produkty, inovace a informace a vytvoří příležitosti pro 

navazování kontaktů. „Po celou dobu trvání veletrhu budeme našim 

čtenářům a zákazníkům k dispozici pro dotazy a podněty,“ říká šéfredaktor 

Stefan Elgaß. Po dlouhé přestávce veletrhu v důsledku pandemie koronaviru 

bude tato akce důležitým místem setkání řemeslníků z oblasti výroby oken 

a fasád, ale také ocelových a kovových konstrukcí. „Letní edice veletrhu 

FENSTERBAU nabídne mnoho zajímavostí,“ říká Elgaß. „Naši partneři 

připravili inovace a novinky, které podnikatelům pomohou s jejich 

každodenní prací a umožní jim dobře se připravit na budoucnost.“ Více 

informací na: www.metallbautreff.de 

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

celý den 

hala 7, stánky 7-106 a 7-107 

 

Stručný přehled díky prohlídkám s průvodcem 

Komentované prohlídky na téma „Inovace a produktové premiéry na letní 

edici veletrhu FENSTERBAU FRONTALE“ se budou opět konat ve 

spolupráci s odbornou redakcí časopisu GLASWELT (v němčině). Veškeré 

termíny a možnost registrace naleznete na www.glaswelt.de/guidedtours 

 úterý 12. až čtvrtek 14. července 2022 

2× denně 

hala 5, stánek 5-142 

 

Informace a přednášky pro architekty a projektanty 

Fórum Architektura-okna-fasáda pořádané odbornými časopisy xia a AIT 

slaví jubileum. Pod heslem „Robustní. Odpovědné nakládání se 

zdroji・Přizpůsobivost・Odolnost“ už podesáté zasadí relevantní otázky 

veletrhu do zastřešujícího kontextu. Při vytváření do budoucna udržitelných 

budov hrají pro architekty a inženýry stále důležitější roli témata jako sociální 

spravedlnost, mobilita, digitalizace a výstavba šetrná ke klimatu. Jde o to, 

budovat robustně a zodpovědně a rozpoznat a využít při tom vlivy a vývoj 

mimo vlastní bublinu. Nezáleží jen na tom, aby se o odolném městě 

uvažovalo, ale na tom, aby se stalo skutečností, a tím došlo ke smysluplné 

transformaci a rozhodujícím změnám, aby město bylo udržitelné 

a připravené na budoucnost. Jde také o hledání architektonických řešení, 
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která se vracejí k tradičním stavebním postupům a zároveň využívají 

přírodní fenomény a chrání klima. 

 14. července 2022 

10:30 až 14:00 

NCC Ost, sál Tokio 

 

Řešení pro architekty a odborné projektanty najdou návštěvníci v rámci své 

přípravy na veletrh pomocí příslušných filtrů v databázi vystavovatelů 

a produktů na adrese www.frontale.de/exhibitors-products, kde je možné 

si s vystavovateli také domluvit schůzku. 

 

Taste of Windays: inovace ze Švýcarska 

Zavedenou součástí odborného programu veletrhu FENSTERBAU 

FRONTALE jsou také odborné semináře na téma „Inovace ze Švýcarska“, 

které pořádá bernská vysoká škola BFH společně spolu se svazy 

Schweizerischen Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF a der 

Holzforschung Austria und der TU Wien v rámci série akcí „Taste of 

Windays“. Téma pro rok 2022 zní „Chytrá okna – chytrá konstrukce“. 

 středa 13. a čtvrtek 14. července 2022 

10:30 až 12:30 

NCC Ost, místnost Budapest 

 

Slavnostní předávání cen na FENSTERBAU FRONTALE 

Třetí den veletrhu je tradičně věnován nejlepším mladým řemeslníkům 

uplynulého roku. V rámci ocenění MeisterAward, které pořádá Fachverband 

Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg, jsou oceňovány vynikající 

výsledky zkoušek z teorie a praxe mladých vedoucích pracovníků v rámci 

dalšího vzdělávání na mistry skláře na Fachschule für Glas-, Fenster- und 

Fassadenbau v Karlsruhe. 

 Čtvrtek, 14. července 2022 

16:00 až 16:30 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, hala 4A 

 

Poprvé se v rámci veletrhu FENSTERBAU FRONTALE v části FORUM 

uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Výrobce oken roku. TSM 

GmbH – Die Marke Tischler Schreiner, Holzmann Medien se svým 

časopisem GFF a Euro Baubeschlag-Handel (EBH) AG udělují tuto cenu za 

inovace pro řemeslné firmy vyrábějící okna obzvláště nápaditým podnikům, 
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které předloží inovativní koncepty týkající se výrobku, efektivního 

marketingu, dlouhodobé a udržitelné propagace a motivace vlastních 

zaměstnanců nebo dokonale řízených procesů ve výrobě. 

 Čtvrtek, 14. července 2022 

16:30 až 18:00 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, hala 4A 

 
#FFconnected: Obsah programu živě a na vyžádání 

Hlavní body programu FENSTERBAU FRONTALE „Summer Edition“ budou 

rozšířeny o online obsah. Toto oborové setkání tak bude možné paralelně 

zažít online a všem cílovým skupinám po celém světě nabídne možnost stát 

se součástí FENSTERBAU FRONTALE 2022. FENSTERBAU FRONTALE 

FORUM bude vysíláno živě v angličtině a němčině. Kromě toho budou 

přednášky k dispozici na vyžádání i po skončení veletrhu, stejně jako úvodní 

přednášky na fóru „Praktické využití digitalizace v řemeslech“ 

a komentované prohlídky. Veškerý obsah najdete od 12. července 2022 na: 

www.frontale.de/en/events 

 

Od června ke stažení: aplikace FENSTERBAU FRONTALE 

Díky aplikaci FENSTERBAU FRONTALE pro iOS a Android se návštěvníci 

mohou předem informovat o vystavovatelích a produktech a uložit si je do 

seznamu sledovaných. Aplikace usnadňuje orientaci na místě díky 

dynamickému plánu hal a push notifikacím, když se něco z osobního 

seznamu sledovaných vystavovatelů a produktů změní. 

 
Zajistěte si vstupenku už teď: www.frontale.de/tickets 
 

FENSTERBAU FRONTALE na sociálních sítích 

#fensterbaufrontale 

facebook.com/fensterbaufrontale 

twitter.com/fensterbau 

instagram.com/fensterbaufrontale 

linkedin.com/company/fensterbaufrontale 

xing.com/communities/groups/fensterbau-frontale-1d43-1085553/posts   
 

Kontaktní osoby pro média 

Stefanie Haug, Jasmin McNally 

T +49 9 11 86 06-85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

file:///M:/500/MarKom/7_VAM_III/3_Messen+PF/FENSTERBAU_FRONTALE/2020/PR/PI/2020-01_FF20_Fachprogramm/Deutsch/facebook.com/fensterbaufrontale
file:///M:/500/MarKom/7_VAM_III/3_Messen+PF/FENSTERBAU_FRONTALE/2020/PR/PI/2020-01_FF20_Fachprogramm/Deutsch/twitter.com/fensterbau
file:///M:/500/MarKom/7_VAM_III/3_Messen+PF/FENSTERBAU_FRONTALE/2020/PR/PI/2020-01_FF20_Fachprogramm/Deutsch/instagram.com/fensterbaufrontale
file:///M:/500/MarKom/7_VAM_III/3_Messen+PF/FENSTERBAU_FRONTALE/2020/PR/PI/2020-01_FF20_Fachprogramm/Deutsch/linkedin.com/company/fensterbaufrontale
file:///C:/Users/Nada/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KK92IG0Q/xing.com/communities/groups/fensterbau-frontale-1d43-1085553/posts
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Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 

www.frontale.de/en/news 

 

Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese: 

www.frontale.de/press 

 
 


