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jest upominkiem z logo targów. Uroczyste ogłosze-
nie wyników konkursu odbędzie się w drugim dniu 
trwania targów tj. 2 marca 2016 r. 

W konkursie NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2016 
zgłoszono 64 nowości, wśród nich znajdują się 
miedzy innymi: 
- wentylator oddymiający BV AX typ: DAX (BSH Technik 
Polska) str. 45
- chemoodporna centrala wentylacyjna (Harmann 
Polska) str. 49
- system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny (Nibe-

Biawar) str. 50
- centrala Wentylacyjna MISTRAL PRO 600 (Pro-Vent) 
str. 39
- Testo SmartSondy (Testo) 
- centrala wentylacyjna Komfovent KOMPAKT REGO 
600 U RHP + (Ventia) str. 43
- pompa ciepła WZS 102K3M (Hydro-Tech)
- urządzenia kasetonowe 4-stronne SLZ-KF (Mitsubishi 
Electric)

Zobacz wszystkie zgłoszone nowości 
– zarejestruj swój udział już dziś!  

  Tegoroczne Międzynarodowe Targi Techniki Wen-
tylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WEN-
TYLACJA – SALON KLIMATYZACJA to 170 wystaw-
ców z Polski i z zagranicy, dwie Areny Technologii, 
dwa dni seminariów, podczas których odbywać się 
będą wykłady i prezentacje, warsztaty projektanta, 
warsztaty chłodnicze oraz Akademia BIM, nowe wy-
darzenie na targach: Strefa Instalatora, w której od-
bywać się będą praktyczne pokazy i konkursy przy-
gotowane przez producentów.
Nowością tegorocznych targów będzie zorganizowa-
nie dwóch, specjalnych stref prezentacyjnych o od-
rębnych tematach: pompy ciepła i sekcyjne centrale 

wentylacyjne. Już od wejścia na targi wszystkich od-
wiedzających chcących zobaczyć produkty zgroma-
dzone w Arenach będą prowadziły specjalne oznacze-
nia, zgodne z logo Areny. Pierwsza Arena zlokalizowana 
będzie w połowie ekspozycji targowej i będzie prezen-
towała pompy ciepła 10 producentów i dystrybuto-
rów. W zorganizowanym na terenie Areny Technologii  
punkcie konsultacyjnym specjaliści z PORT PC będą 
udzielali fachowych porad dotyczących projektowa-
nia, montażu i eksploatacji pomp ciepła.
Arena Technologii poświęcona sekcyjnym centralom 
wentylacyjnym będzie miejscem prezentacji 11 urzą-
dzeń różnych producentów i dystrybutorów. Najdłuż-
sza centrala będzie miała ponad 4 metry długości  
a najwyższa centrala będzie miała prawie 3 metry! Ze 
względu na gabaryty prezentowanych urządzeń Arena 
zlokalizowana będzie w pobliżu sal konferencyjnych.
Co roku w ramach Forum organizowany jest kon-
kurs NAJCIEKAWSZY PRODUKT. Do konkursu NAJ-
CIEKAWSZY PRODUKT 2016  wystawcy mogą zgłosić 
nowości rynkowe – urządzenia i technologie, które 
zostały wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2015 
roku. Produkty i urządzenia można było zgłaszać  
w trzech  kategoriach: Wentylacja, Klimatyzacja i Bez-
pieczeństwo Pożarowe. W konkursie głosować mogą 
wszyscy odwiedzający targi, każdy głos premiowany 

Aż 170 wystawców z Polski i z zagranicy w dniach 1-2 marca pokaże w warszawskim 
Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska swoją ofertę produktów i usług 
dedykowanych branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. 

64 produkty zgłoszone do Konkursu 
NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2016

http://www.instalreporter.pl
http://rejestracja.forumwentylacja.pl/
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