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Targi INSTALACJE 
oraz TCS 2014 za nami

Zakończyło się największe w Europie Środkowo-Wschodniej 
spotkanie branży instalacyjnej, ciepła systemowego, zabezpieczeń, 
ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa oraz sektora mediów 
elektronicznych. 
Według zebranych tuż po zakończeniu targów danych, tegoroczną 
ekspozycję odwiedziło 24 200 zwiedzających. 

  Na tegoroczną ekspozycję, złożyły się:
• Międzynarodowe Targi Instalacyjne  
INSTALACJE;
• Targi Ciepła Systemowego TCS;
• Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń  
SECUREX;
• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,  
Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO;
• Forum Technologii Cyfrowych POZNAŃ  
MEDIA EXPO.
Swoją ofertę podczas targów prezentowało 
blisko 800 wystawców, wśród których, obok 
wiodących polskich przedsiębiorstw znaleź-
li się wystawcy z wielu krajów świata. Zna-
ni producenci i dystrybutorzy polskich oraz 
europejskich marek na targach zaprezento-
wali 500 nowości produktowych, w 11 pawi-
lonach wystawienniczych. 
Przez cztery dni teren Międzynarodowych 
Targów Poznańskich wypełniony były fa-
chowcami z poszczególnych branż, a patro-
nat nad wydarzeniem objął Janusz Piecho-
ciński, Minister Gospodarki. 

Instalacje bogate w wydarzenia
Targi to nie tylko miejsce ekspozycji nowo-
ści rynkowych i nawiązywania efektywnych 
kontaktów biznesowych, ale także arena wy-
miany myśli i doświadczeń, dyskusji na naj-
bardziej aktualne tematy oraz konkursowych 
zmagań profesjonalistów. 

IV Mistrzostwa Polski Instalatorów
Po raz kolejny targom towarzyszył Finał  
Mistrzostw Polski Instalatorów, który wzbudził 
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ogromne emocje. Przez pierwsze dwa dni 
trwały eliminacje, podczas których odnoto-
wano ponad 300 startów, a więc o 1/3 wię-
cej niż podczas ubiegłych mistrzostw.  
Najlepszych 16 instalatorów z każdego dnia 
eliminacji oraz kandydaci wyłonieni podczas 
RoadShow zmierzyli się w Wielkim Finale.  
O tytuł mistrza walczyło około 100 montaży-
stów, którzy pod presją czasu zmagali się  
z precyzyjnymi wyzwaniami.  
Zadanie podzielone było na 16 etapów i za-
czynało się od przymocowania głowicy ter-
mostatycznej do zaworu termostatycznego 
grzejnika, następnie trzeba było poradzić so-
bie z zaworami, pompą, przewodem zasila-
nia, uzupełnić ciśnienie w instalacji, by wresz-
cie triumfalnie wcisnąć przycisk zatrzymujący 
zegar mierzący czas wykonania czynności.  
Najlepszy okazał się Dariusz Piotrowski, któ-

ry wykręcił czas 1 minuty i 47 sekund. Zwy-
cięzca wyjechał z targów nowym Merce-
desem Citan.

Mistrzostwa Polski Instalatorów dla Szkół
Ostatniego dnia odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Instalatorów dla Szkół, w których ucznio-
wie kształcący się na kierunkach związanych 
z tematyką instalacyjną, mogli spróbować 
swoich sił. Rozgrywkom finałowym towarzy-
szyły duże emocje, a doping kolegów ze 
szkoły dodatkowo mobilizował zawodników. 
Młodym Mistrzem Montażu został Kamil Ma-
leszka z Zespołu Szkół Zawodowych w Gosty-
niu, który wykonał zadanie w czasie 2 minut  
i 58 sekund.

Glob Pełen Energii
Trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z od-
nawialnymi źródłami energii przygotowane 
przez redakcję GLOBEnergia we współpra-
cy z targami INSTALACJE cieszyły się wyjąt-
kowym zainteresowaniem. W specjalnie wy-
budowanej czaszy w pawilonie 5A eksperci 
przybliżali  zagadnienia związane z nowocze-
sną techniką grzewczą, fotowoltaiką, wenty-
lacją oraz skojarzoną produkcją energii. Pod-
czas spotkań nie brakowało odniesień do 
aspektów praktycznych, omówienia typo-
wych błędów instalacyjnych oraz omówienia 
technologii na konkretnych przykładach in-
stalacyjnych. 

Targi Ciepła Systemowego
Po udanym debiucie w 2012 roku Targi Cie-
pła Systemowego TCS na stałe związały się 
z INSTALACJAMI. Organizowane wspólnie  
z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie 
wydarzenie dedykowane było branży cie-
płowniczej. Targom towarzyszyła dwudnio-
wa konferencja techniczna, która dotyczyła 

nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych 
technologii w ciepłownictwie systemowym. 

Złoto dla najlepszych
Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd 
Konkursowy uhonorował 16 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty Medal na tar-

gach INSTALACJE oraz TCS. Nagrodzono naj-
bardziej innowacyjne i wykonane według 
najnowszych technologii produkty:

1. Dwugazowy detektor typ GD – 8, ALTER 
2. Zawór Energy Valve™, BELIMO
3. DAIKIN URURU SARARA, DAIKIN 
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Klub Instalatora na targach Instalacje 2014 

W tym roku Klub Instalatora SBS miał do 
dyspozycji całą halę nr 4 na terenie MTP. 
Razem z SBS w hali wystawiły się firmy: 
Armatura Kraków, Deante, emmeti, ESBE, 
Ferro, Ferroli, GSP, Idmar, Immergas, Kan, 
Kospel, Magnaplast, Newell, Purmo, Stie-
bel Eltron, Nibe-Biawar, Perfexim, Termo-
-Tech, Vailant Saunier Duval, Valsir, Vera-
no, Vesbo, Wilo.
Tradycyjnie zorganizowana została „Ak-
cja autokarowa”, w ramach której hur-
townie Grupy SBS przywiozły do Poznania 
ponad 3000 instalatorów z całej Polski. 

Każdy z gości otrzymał ciepły posiłek  
i napój.
Instalacje 2014 to także premiera no-
wego katalogu marek domowych SBS. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się samo stoisko SBS, a także prezentowa-
ne licznie wprowadzane w ostatnim cza-
sie nowości, takie jak grzejnik Keller New, 
nagrzewnica Keller Air, pompy Keller  
i Nanopanel oraz systemy Nanopanel PP  
i PEX (dostępne od drugiej połowy 2014 r.). 
Pokazany został także po raz pierwszy ko-
cioł Windsor Keller, który pojawi się  
w sprzedaży latem tego roku. Wiele py-
tań gości dotyczyło ogrzewania pod-
łogowego Keller. Odwiedzający stoisko 
mogli nie tylko uzyskać fachowe informa-
cje od ekipy SBS, ale także samodzielnie 
spróbować jak w łatwy sposób można 
instalować „podłogówkę”, dzięki specjal-
nej aranżacji stoiska.
Klub Instalatora podczas tegorocznej 
edycji targów oferował gościom wie-
le atrakcji. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy mody strojów robo-
czych, wieczorowych oraz plażowych 
zorganizowane na specjalnie przygoto-

wanym profesjonalnym wybiegu. Spra-
gnieni adrenaliny z kolei mogli oglądać 
występy Team Koxx, czyli braci Piotra  
i Pawła Reczków – mistrzów Polski w tria-
lu rowerowym i wicemistrzów świata. 
Akrobacje na rowerach przyprawiały 
widzów o zawrót głowy i przeczyły pra-
wom fizyki.
Z kolei dla miłośników łamigłówek SBS 
przygotował Grę Targową. Tu liczyła się 
współpraca drużynowa, gdyż w Grze 
brały udział 5-osobowe składy. Gra Tar-
gowa to krzyżówka, której kolejne hasła 
można było zdobyć, odwiedzając sto-
iska poszczególnych wystawców i roz-
wiązując specjalnie przygotowane za-
gadki lub wykonując zadania – od 
sprawdzających wiedzę, po całkowi-
cie humorystyczne. Na koniec wystar-
czyło wymyślić hasło dla jednego z pro-
duktów, szczególnie zapamiętanego 
podczas odwiedzin stoisk wystawców 
biorących udział w Grze. 
W poszczególnych dniach triumfowa-
ły drużyny firm: Mesan z Wejherowa, Hy-
draulik z Tucholi oraz Dommar z Jarocina, 
a ostatniego dnia najlepszą okazała się 
drużyna młodych adeptów sztuki instala-
torskiej z zespołu szkół ze Świecia. Warto 
było zagrać, ponieważ nagrody ufundo-
wane przez dostawców były niezwykle 
atrakcyjne. Podobnie jak nikt nie poża-
łował udziału w grach zręcznościowych. 
Zwycięzcy w rozgrywkach takich jak pił-
karzyki, darts, czy cymbergaj również nie 
opuścili targów z pustymi rękami. 
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4. Hybrydowa pompa ciepła DAIKIN 
ALTHERMA, DAIKIN 
5. ALEC – niskoenergetyczny system 
grzewczy firmy ATAG, ATAG 
6. Gazowe kotły kondensacyjne ATAG 
XL70, XL105, XL140, ATAG 
7. Kolektor hybrydowy E-PVT2,0, Ensol 
8. Hydronickpack 4.0, Fluid 
9. Wysokotemperaturowa pompa ciepła 
solanka/woda Dimplex SIH 90TU [90kW],
Glen Dimplex 
10. Typoszereg pomp TPE z silnikami 
SaVer Motors, GRUNDFOS
11. System SIGMA – LI – Premium, SIGMA-LI
12. Palnik Pellas X Revo, PellasX 

13. Modułowe grzejniki kanałowe REGULUS 
– system FRACTAL CANAL, Regulus
14. WC KERAMAG 4U – miska ustępowa 
lejowa, wisząca typu Rimfree, KERAMAG, 
Sanitec Koło 
15. Pompa ciepła EcoHeatPro, Tweetop 
16. Kompensator mieszkowy do rur 
preizolowanych, Zakład Elementów 
Sprężystych i Lotniczych 
Miesiąc od zakończenia targów można 
wziąć udział w konkursie Złoty Medal – Wy-
bór Konsumentów i głosować na najlepszy  
z nagrodzonych Złotym Medalem produktów. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.zlotymedal.mtp.pl  

INSTALACJE 2014: nagrody Acanthus Aureus przyznane

Podczas gali otwarcia targów przyzna-
no nagrody za najlepsze odzwiercie-
dlenie strategii marketingowej firmy  
w ekspozycji targowej. Nagrody „Acan-
thus Aureus” stały się już tradycją tar-
gów organizowanych przez Między-

narodowe Targi Poznańskie. Kapituła 
konkursowa nagrodziła 13 firm.
Statuetki odebrali przedstawiciele firm: 
Capricorn, Dabrowent, Flowair, Daikin, 
Kermi, LFP, Mcalpine, Pellasx, PGNiG, 
Tweetop, Venture Industries, Uniwersal. 

„Wygrywaj nagrody z KAN-therm” – to 
dwa ogólnopolskie konkursy firmy KAN, 
z których jeden był skierowany do wy-
konawców, a drugi do projektantów. 
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 
instalację lub projekt instalacji w Syste-
mie KAN-therm, a następnie wypełnić 
formularz zgłoszeniowy oraz udzielić 
odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego 
zdecydowałaś/eś się na zastosowanie 
Systemu KAN-therm?”. Akcja KAN trwa-
ła od maja ubiegłego roku, a jej uwień-
czeniem było wręczenie nagród zwy-
cięzcom podczas gali na kwietniowych 
targach Instalacje 2014. 
Główną nagrodę w konkursie dla wyko-
nawców – Mercedesa Citan – wygrała 
spółka instalacyjno-budowlana Probud  
z Krakowa. Z kolei wśród projektantów naj-
lepsze okazało się Biuro Projektowe MPD 
Paweł Pająk z Tomaszowa Mazowieckie-
go, któremu przypadł kolorowy ploter HP 
Designjet T790 44-in ePrinter. 
Suma nagród wynosiła 170 tys. zł, a wśród 
nich znalazły się m.in.: zaciskarka firmy No-
vopress z zestawem 5 szczęk, Ipad Retina  
i Ipad Mini firmy Apple, program AutoCAD 
LT 2013, czy oprogramowanie do projek-
towania firm: Sankom lub InstalSoft. 
Rozdanie konkursowych nagród to nie 
wszystkie atrakcje, które przygotował KAN 
podczas targów. Na stoisku można było 
rozwiązać quiz i wygrać kalkulator ogrze-
wania podłogowego, bezbłędnie rozwią-
zany quiz nagradzano „Księgą nalewek”.
Szczegółowa lista zwycięzców konkursów 
na stronie http://www.konkurs-kan.pl/ 

„Wygrywaj Nagrody z KAN-therm” 
– konkursy rozstrzygnięte

http://www.instalreporter.pl

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 
	Strona 4: 

	Przycisk 10104: 


