
Sledujte, jaké jsou trendy Souběžně s veletrhem 

Norimberk,  
18.–21.3.2020
Veletrh. Okna. Dveře. Fasády. 
frontale.de



Objevujte inovace  
a impulsy pro zítřek 

Navštivte vůdčí světový veletrh oken, dveří a fasád a objevujte  

atraktivní nabídku produktů, perspektivních technologií,  

komponent a stavebních prvků na stáncích vystavovatelů.  

Nechte se inspirovat a využijte příležitosti k intenzivním  

odborným rozhovorům s experty z celého světa. 

Poznejte, jaké jsou trendy v těchto oblastech:

 ■ digitalizace a chytrá domácnost (Smart Home)

 ■ komfort bydlení

 ■ montáž

 ■ trvalá udržitelnost a energetická účinnost

Získejte cenné podněty k řadě dalších témat, jako například  

automatizovaná řešení pro stínění, zavírací systémy nebo žaluzie.

Čekejte čtyři veletržní dny plné informací, nových kontaktů a  

perspektiv pro váš úspěch. Naši vystavovatelé a my se na vás těšíme!

Váš tým FENSTERBAU FRONTALE
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Rozmanitost na  
nejvyšší úrovni: nabídka
Na výstavní ploše zhruba 100.000 m2 vás čeká více než 800  

renomovaných vystavovatelů ze 40 zemí. Setkejte se s elitou svého 

oboru – na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE v Norimberku. 

Kování 
1 | 2 | 4
Kování, dveře, upevňovací technika,  
bezpečnostní technika, organizační technika

Stroje 
3 | 3A
Stroje, zařízení, nástroje, provozní technika,  
vybavení provozů

Profily 
3A | 4A | 5 | 6 | 7 | 7A | 8
Konstrukční a profilové systémy, polotovary,  
materiály, výrobní pomůcky, stavební prvky,  
hotové prvky, stínicí a větrací technika 

Sklo 
7A
Sklo, výrobky ze skla

Odborné informace 
1 – 8
Služby, oborové svazy, výzkum a vývoj,  
odborné informace 

HOLZ-HANDWERK 
8 – 12

Kupte si vstupenku  
online a využijte výhod! 

online na místě
Jednodenní vstupenka EUR 35 EUR 40

Jednodenní vstupenka 
pro učně a studenty

 
–

 
EUR 10

Permanentka EUR 45 EUR 50

Již od 21.10.2019 si můžete zajistit vstupenku online nebo 

uplatnit vstupenkové kupóny. Ušetříte tak peníze a navíc  

můžete bezplatně užívat všechny dopravní prostředky  

MHD v oblasti Norimberk/Fürth/Stein – stačí jen pár kliků na  

frontale.de/tickets

Všechny vstupenky zahrnují DPH a platí pro oba sdružené veletrhy.

Přesvědčivý rozsah:  
odborný program

To všechno vám nabízí odborný program:

 ■ FENSTERBAU FRONTALE FORUM

 ■ Fórum „Prakticky řešená digitalizace řemesla“ 

 ■ Speciální přehlídka „Fenestration Digital“ [ st-so ]

 ■ Architects‘ Area [ st-so ]

 ■ Guided Tours [ st-so ]

 ■ JobBoard [ st-so ]

 ■ Taste of Windays [ čt-pá ]

 ■ 10. fórum Architektura-Okna-Fasády [ čt ]

 ■ Hackathon [ st-so ]  

 ■ Udělení ceny mistrů „MeisterAward“ [ pá ]

 ■ Udělení ceny „Okenář roku 2020“ [ čt ] 

NEW!

NEW!

NEW!

https://www.frontale.de/tickets


Váš příjezd – dobře naplánovaný  
a cenově výhodný!
Mnoho cest vede do Norimberku.  

Využijte našich atraktivních speciálních podmínek. 

 ■ Vlakem: Speciální jízdenka ICE Deutsche Bahn  

(jednosměrná jízdenka již za EUR 54,90) 

 ■ Městskou hromadnou dopravou: Jako návštěvník  

veletrhu máte v kombinaci s předprodejní vstupenkou  

nebo kupónem uplatněným online dopravu MHD  

v oblasti Norimberk/Fürth/Stein zdarma. 

Všechny informace k návštěvě veletrhu: 

frontale.de/become-visitor

Fórum  
„Prakticky řešená digitalizace řemesla“ 
Po celou dobu veletrhu se můžete dozvědět všechno na téma: 

 ■ Digitální praxe zblízka

 ■ Jak udělat z tradičního řemeslného podniku  

digitální provozní jednotku

 ■ Digitální technologie ve srozumitelném podání 

 ■ Jak správně nastavit digitalizaci

 ■ Vzdělávání 2020: když si učeň podává přihlášku přes messenger! 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM

ST
ŘE

D
A

 ■ Větrání, komfort  
bydlení a bezpečnost

 ■ Fenestration Digital PÁ
TE

K

 ■ Plastová okna

 ■ Řemeslníci řemeslníkům
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 ■ Okna+Fasády  
impulsy 2020,  
ochrana klimatu,  
montážní instrukce 

 ■ Využití denního světla 

SO
BO

TA
 ■ Možnosti školení a  
dalšího vzdělávání 

Hala 3A

Vchod Mitte

Kompletní program
Od prosince 2019:  

frontale.de/supportingprogramme

https://www.frontale.de/en/become-visitor
https://www.frontale.de/supportingprogramme


Souběžně s veletrhem

Otevírací doba

st – pá 10:00 – 18:00 hod

sobota 10:00 – 17:00 hod

Pro perfektní  
přípravu na veletrh

Všechny vystavovatele, produkty  
a novinky najdete vždy přehledně  
a aktuálně na:
frontale.de/exhibitors-products

Místo a doba konání
Výstaviště Norimberk 
st 18. – so 21. března 2020

Servis pro návštěvníky
T +49 9 11 86 06 - 49 39
F +49 9 11 86 06 - 49 38 
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Pořadatel
NürnbergMesse GmbH

Informace v zahraničí
Naše zahraniční zastoupení  
na celém světě vám ochotně  
pomohou! Své kontaktní  
osoby naleznete na  
frontale.de/representatives
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Tento prospekt je k dispozici také v jazyce  
německém, anglickém, francouzském, italském,  
polském a českém, ke stažení na frontale.de.

Využijte bezplatnou  
APLIKACI FRONTALE 

Přehled všech vystavovatelů a produktů,  
dynamické plánky hal, odborný program  
a další funkce! Ke stažení od února 2020:
frontale.de/en/app

Ideoví a odborní garanti
 ■ Fachverband Glas Fenster Fassade  
Baden-Württemberg

 ■ Landesinnungsverband Rheinland-Pfalz
 ■ Landesinnungsverband des  
Bayerischen Glaserhandwerks

 
Další partner: ift Rosenheim GmbH
 
Follow us!

#fensterbaufrontale 

https://www.frontale.de/en/ausstellerprodukte
https://www.frontale.de/en/contact/representatives
https://www.frontale.de/en
https://www.frontale.de/en/exhibition-info/app
https://www.facebook.com/fensterbaufrontale
https://twitter.com/fensterbau?lang=de
https://www.xing.com/communities/groups/fensterbau-frontale-1085553
https://www.linkedin.com/company/18191182/
https://www.youtube.com/channel/UCrFNV7OZ8UFX5RuQLXewrUQ
https://www.instagram.com/fensterbaufrontale/

