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Za nami już INSTALACJE 2016. 4 dni 
targów pokazały, że branża ciągle 
jest zainteresowana wystawianiem 
się i personalnymi kontaktami  
z klientami. Przyznać też trzeba, 
że goście dopisali, więc i wystawcy, 
i organizatorzy byli zadowoleni. 

INSTALACJE 2016 
naprawdę dobrą 
imprezą 

Podczas otwarcia targów nastapiło uroczyste wręczenie 
Złotyc Medali MTP (na zdjeciu kierownictwo firmy Termet 
odbierajace Złoty Medal)

Uroczyste otwarcie tragów INSTALACJE 2016

  Zadowolenie pojawiło się także w komentarzach 
i opiniach zwiedzających, co znalazło odzwierciedle-
nie w statystykach. Trwający cztery dni blok targów IN-

STALACJE, TCS, SAWO, SECUREX i Poznań Media Expo 
przyciągnął do Poznania niemal 30 tys. profesjonali-
stów z Polski, Czech, Estonii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Lit- 
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comini, Grundfos, Heiztechnik, Herz, Leszczyńska Fa-
bryka Pomp, PELLAS-X, Stiebel Eltron, Termet, Wolf,  
Viessmann oraz Zehnder (podwójne złoto).

Mistrzostwa Polski Instalatorów
Poza przeglądem oferty liczących się na rynku pro-
ducentów targom towarzyszyły wydarzenia specjal-
ne, konferencje, seminaria, jak również atrakcje wzbu-
dzające bardziej sportowe emocje. Do Poznania, po 
raz piąty, zjechali mistrzowie instalacji, aby skorzystać 
z jedynej w Polsce okazji zdobycia tytułu Mistrza Pol-
ski Instalatorów 2016. Na zwycięzcę czekała nagroda 
główna – nowy Citroen Berlingo. Po wielu godzinach 
emocjonujących zmagań, walki z czasem i stresem naj-
lepszym instalatorem okazał się ADAM PIOTROWSKI, 
który 19 czynności konkursowych wykonał w rekor-
dowym czasie: 2 min. 45,79 sek. Drugie miejsce zajął 
Krzysztof Francke (3:10,20), a trzecie Sebastian Rode 
(3:13,25). Poza podium znalazł się Dariusz Piotrowski 
(3:14,25) – Mistrz Polski Instalatorów z 2014 roku oraz 
brat tegorocznego zwycięzcy. Finał Mistrzostw Polski 

Instalatorów poprzedziły eliminacje, które w wyjaz-
dowej formie „Instalacji On Tour”, rozegrane zostały 
w ubiegłym roku w trzynastu miastach Polski na te-
renie hurtowni BIMS Plus. Chętni do udziału w finale 
MPI mogli także skorzystać z eliminacji uzupełniają-
cych – pierwszego i drugiego dnia targów INSTALACJE.  
Ostatniego dnia targów odbyły się też Mistrzostwa 
Polski Instalatorów dla Szkół, w których uczniowie 
kształcący się na kierunkach związanych z tematy-
ką instalacyjną, mogli spróbować swoich sił.  Najle-
piej rokującym młodym instalatorem okazał się Ar-

wy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród zwiedzających 
branży instalacyjnej dominowali wykonawcy – przed-
stawiciele firm instalacyjnych i budowlanych (52%), po-
nad jedną piątą stanowili reprezentanci hurtowni in-
stalacyjnych, sieci handlowych i sklepów detalicznych 
(21%), generalni wykonawcy (13%), przedstawiciele 
elektrociepłowni, gazowni i PEC (11%) oraz indywidu-
alni odbiorcy (3%). Przeważającym rodzajem działal-
ności reprezentowanym przez targowych goście był 
sektor usług (65%), handel (21%) oraz produkcja (14%). 
Zdecydowany wzrost zanotowano także w ilości 
przyjazdów grup zorganizowanych. Aż 119 autoka-
rów przywiozło instalatorów z całej Polski: od Rze-

szowa poprzez Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Oła-
wę aż po Białystok i Warszawę. Wszyscy oni mogli 
obejrzeć ekspozycję przygotowaną przez blisko 300 
wystawców z Polski, ale także z Czech, Niemiec, Tur-
cji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. 

Klub Premier
Targi INSTALACJE były okazją do zaprezentowania 
kilkudziesięciu nowości, z których 16 po raz pierwszy 
pokazano na rynku polskim! Uczestnicy targów mo-
gli je zobaczyć na specjalnej przestrzeni KLUBU PRE-
MIER, gdzie wyeksponowano produkty takich firm, 
jak: RUG RIELLO (marka Beretta), Bisan, Defro, Elek-
tromet, Galmet, Grundfos, Heiztechnik, Herz, Lesz-
czyńska Fabryka Pomp, Nibe-Biawar, Stiebel Eltron, 
Tece, Termet, Wolf oraz Zehnder. 

Złoto dla najlepszych
Najlepsze prezentowane produkty zostały nagrodzo-
ne Złotym Medalem MTP. Po złoto sięgnęło 14 firm  
z branży instalacyjnej: Belimo, Defro, Elektromet, Gia-

Mistrzowie Polski Instalatorów 

Zawzięta rywalizacja podczas Mistrzostw Polski Instalatora

Kocioł  Ecokondens Gold Plus firmy Termet 
znalazł się także i w Klubie Premier i wśród 
nagrodzonych Złotym Medalem MTP

W Klubie Premier znalazła sie m.in. stacja 
mieszkaniowa HERZ-KRAKÓW De Luxe. 
Została ona też wyróżniona Złotym Medalem 
2016 Międzynarodowych Targów Poznańskich

Firma Brötje była sponsorem Mistrzowstw Polski 
Instalatorów 2016 i jej stoisko było właśnie w hali 5A,  
gdzie konkurowali fachowcy

Vogel&Noot i jego świetnie zaprojektowane stoisko
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tur Wolański z Zespołu Szkół Ochrony Środowiska  
w Lesznie, który wszystkie czynności konkursowe 
wykonał w czasie 5 minut oraz 10,10 sek. W tym roku 
sponsorami MPI były firmy: Afriso, Brötje, Grundfos, 
Tece oraz Vogel&Noot, a sponsorami wpierającymi 
firmy: Lechma i Citroen Labijak Auto Lama. 

Bardzo merytorycznie
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi 
i partnerami targów zorganizowano szereg spotkań  
i konferencji dotyczących aktualnych trendów oraz wy-
zwań stojących przed branżą instalacyjną  m.in. III Konfe-
rencja Rynku Urządzeń Grzewczych (SPIUG/IGG), konfe-

rencja „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” (PORT PC), 
konferencja poruszająca zagadnienia krajowej legislacji 
f-gazowej (KFCh), konferencja na temat niezawodności 
instalacji z miedzi (EIM) oraz konferencja dotycząca ener-
gooszczędności instalacji oraz centrali wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych (WOIIB). W targowym programie wy-
darzeń nie mogło zabraknąć również warsztatów foto-
woltaicznych „Moc Hybrydy” (GLOBEnergia).
Następna edycja targów INSTALACJE odbędzie się 
wiosną 2018 roku na terenie Międzynarodowych Tra-
gów Poznańskich. Natomiast w przyszłym roku ze-
spół targów INSTALACJE znów ruszy w Polskę w ra-
mach „Instalacji On Tour”. Do zobaczenia!  

SBS i Klub Instalatora,  
jak zawsze oblegani

Hala 4 poświęcona była Grupie SBS i fir-
mom, które zdecydowały się z wystawić 
w ramach Klubu Instalatora. 
Na stoisku SBS osobne miejsce przezna-
czono na prezentację grzejnika Keller TX6 
oraz nowoczesnych produktów do ko-
tłowni – kotła kondensacyjnego Keller 
Windsor, zasobnika c.w.u. Keller, pompy 
ciepła Keller HP 265 i stacji zmiękczają-
cej Keller Family. Specjalna strefa dedy-
kowana była systemom fotowoltaicz-
nym Keller.
Klub Instalatora obejmował stoiska  
23 marek, specjalne stanowiska poka-
zowe i oczywiście restaurację dla gości, 
jednym słowem łączył w jednym miejscu 
doznania dla umysłu: wiedzę fachową  
i aktywność zawodową, dla ducha: roz-
rywka i dla ciała: możliwość posilenia się.
W drugi i trzeci dzień targów w Klubie 
Instalatora pojawił się Norbi, który raz 
ze swoim przyjacielem Michałem Gę-
sikowskim bawili publiczność własny-
mi utworami i coverami. Dużą atrakcją 
– szczególnie dla panów – były poka-
zy cheerleaderek z grupy Cheerleaders 
Gdynia. Nie zabrakło też konkursów.  
Nagrody można było  otrzymać za rozwią-
zanie krzyżówki z Gry Targowej, zgrzanie 
systemu Nanopanel w ciekawy kształt, 
osiągnięcie na siłomierzu-kopaczu wy-
sokiego wyniku, wygranie meczu na me-
ga-piłkarzykach oraz za wiele innych rze-
czy. Łącznie nagrodzonych zostało prawie 
200 osób, w tym niepowtarzalne zespo-
ły adeptów sztuki instalatorskiej i Poli-
techniki Gdańskiej, które serdecznie po-
zdrawiamy.

Janusz Starościk podczas wystąpienia  
na konferencji zorganizowanej przez SPIUG

Konferencje PORT PC od pierwszej edycji  
cieszą się dużym zainteresowaniem branży

Stoisko firmy Beretta w kolorystyce mocno nawiązujacej 
do logo

Wśród wystawców INSTALACJE nie mogło zabraknąć firmy 
Oventrop
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Wielki sukces Programu 
Instalator na  Targach 
Instalacje 2016

Kolejne Targi Instalacje 2016 za nami. 
Z całą stanowczością można zaliczyć 
je do wielce udanych. Liczby mówią 
same za siebie – stoisko odwiedzi-
ły tłumy, a do programu Instalator 
przystąpiło mnóstwo nowych osób!
W dniach 25 -28 kwietnia, na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, odbyły się Targi branżo-
we INSTALACJE 2016. Już pierwsze 
godziny napawały optymizmem  
– stoisko Viessmann cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Odwiedza-
jącym prezentowano pełną ofer-

tę urządzeń Viessmann, obejmującą nowości produktowe 
oraz innowacje w zakresie nowoczesnej techniki grzewczej.
Tłumy na stoisko przywiodły również atrakcje i wspaniali goście 
– odbyła się m.in. zabawa „Ustrzel nagrodę” z udziałem biatlo-
nistki- olimpijki Weroniki Nowakowskiej, prowadzona przez „Po-
godnego Prezentera” – Tomasza Zubilewicza! Ogromna ilość 
odwiedzin na stoisku Viessmann to nie jedyny sukces podczas 
tegorocznej edycji Targów. Do Programu Instalator, skierowa-
nego do profesjonalnie działających firm wykonawczych, pod-
czas imprezy przystąpiło wielu nowych członków z całej Polski!

WOLF podsumowuje 
INSTALACJE jako sukces

WOLF Technika Grzewcza po dość 
długiej przerwie zdecydował się 
na powrót na targi INSTALACJE  
i nie pożałował swojej decyzji. 
Rzesze gości odwiedzających stois- 
ko: instalatorów, serwisantów i pro-
jektantów pokazały, że marka ta 
cieszy się na rynku dużym uzna-
niem specjalistów, a ostatnie 2 lata 
wzmożonej aktywności i pracy z fa-
chowcami procentują coraz więk-
szą liczbą firm wykonawczych na 
co dzień współpracujących z marką 
WOLF. Świetnie funkcjonuje też pro-
gram dla instalatorów WOLF Maj-

ster i właśnie on działał na targach jak magnes. 
Oczywiście na stoisku nie zabrakło ekspozycji 
urządzeń z głównych grup produktowych, jak 
najnowsze pompy ciepła o wysokiej wydajno-
ści, wybrane jednostki kotłów z szerokiej ofer-
ty typoszeregów, urządzeń z sektora wentyla-
cji: rekuperatory czy centrale klimatyzacyjne.  
Największym jednak zainteresowaniem cieszył 
się kondensacyjny wiszący kocioł FGB, zapre-
zentowany po raz pierwszy właśnie w Poznaniu. 
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