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Profil odwiedzających ze względu na branżę:
- 50% specjaliści z dziedziny wentylacji
- 40% specjaliści z dziedziny klimatyzacji
- 10% inni specjaliści branżowi

Wydarzenia Forum 2017

SEMINARIA. W czasie dwóch dni, równolegle  
z targami, odbywały się specjalistyczne seminaria.  
W dwóch salach odbyło się aż 66 wykładów i prezen-
tacji dostępnych dla wszystkich odwiedzających tar-
gi. Wśród poruszanych tematów znalazły się między 
innymi: zagadnienia związane ze zmianami w prze-
pisach i normach, blok tematów – energia w klima-
tyzacji, wentylacja pożarowa, instalacje w obiektach 
służby zdrowia, wentylacja naturalna i technika ko-
minowa oraz zagadnienia z praktyki projektowej. 

Profil zwiedzających

W 15. edycji targów udział wzięło 5988 uczestników 
z Polski i zagranicy. Odwiedzający reprezentowali 

22 kraje: Austrię, Belgię, Białoruś, Chiny, Chorwację, 
Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Holandię, 
Litwę, Łotwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Słowację, 
Szwecję, Ukrainę, USA, Wielką Brytanię i Włochy. 

15. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej zakończyła się dużym sukcesem. Były to największe targi od 15 lat z rekordową liczbą 
wystawców, rekordową liczbą uczestników, rekordową powierzchnią targów oraz rekordową liczbą 
wydarzeń towarzyszących targom. Targi odbyły się w dniach 7-8 marca 2017 r. w Warszawie. 

Forum Wentylacja –  
Salon Klimatyzacja 2017  
już za nami

STATYSTYKI FW-SK 2017

Liczba wystawców: 182
Liczba odwiedzających: 5988
Powierzchnia ekspozycji: 9000 m2

Liczba wystąpień na seminariach: 66
Liczba produktów zgłoszonych do Aren Technologii: 20
Liczba nowych produktów zgłoszonych do Konkursu: 52

http://www.instalreporter.pl
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umiejętności zawodowe, a także zapoznać się z cieka-
wymi rozwiązaniami technicznymi. Na modelowej in-
stalacji wentylacyjnej można było przetestować różne 
typy urządzeń pomiarowych i regulacyjnych oraz uzy-
skać bezpośrednie porady z zakresu technik pomia-
rowych od ekspertów. Instalatorzy mogli wziąć udział  
w pokazach montażu kanałów wentylacyjnych z płyt. 
Osobny punkt konsultacyjny poświęcony był techni-
kom mocowania kanałów wentylacyjnych. W stano-
wisku prezentującym montaż klimatyzatorów moż-
liwe było samodzielne przeprowadzenie czynności 
instalacyjnych: przygotowanie przewodów, łączenie 
elementów. Instruktorzy pokazywali także techniki 
lutowania przewodów chłodniczych.
Partnerami strefy byli: Lindab, Alnor, B&L, BH-RES, 
Climate Recovery – Ventermo, Merserwis-Kimo, Fun-
dacja Ochrony Klimatu PROZON.

KONKURS NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2017. Do kon- 
kursu wystawcy zgłosili 52 nowości – produkty i urzą-
dzenia wprowadzone na rynek Polski po 1 stycznia 
2016 r. Głosami odwiedzających targi tytuł Najcie-

kawszy Produkt 2017 zdobyli:
- kategoria wentylacja: sterownik C6.1 do współpra-
cy z automatyką zastosowaną w centralach wenty-
lacyjnych z typoszeregu Komfovent DOMEKT – zgła-
szający Ventia Sp. z o.o. 
- kategoria klimatyzacja: klimatyzatory Serii M: MSZ-
-LN – zgłaszający Mitsubishi Electric Europe oddział 
w Polsce

WARSZTATY PROJEKTANTA. Ciekawostką progra-
mu seminaryjnego były warsztaty projektanta. Pod-
czas warsztatów zaprezentowane zostały przykłady 
najciekawszych rozwiązań instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użyt-
ku w latach 2015-2016 i zgłoszonych przez biura pro-
jektowe do Nagrody Pascal 2017. Projektanci instala-
cji z renomowanych biur projektowych przedstawili 
swoje najciekawsze rozwiązania.

WARSZTATY CHŁODNICZE. Podczas warsztatów 
przygotowanych we współpracy z Fundacją Ochrony 
Klimatu PROZON omawiane były między innymi takie 

Szczegółowy program seminariów można zobaczyć 
na stronie internetowej targów – Seminaria.
Książkę Materiały Seminaryjne 2017 zawierającą pre-
zentacje z Seminariów można zakupić online w sklepie  
Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

ARENA TECHNOLOGII. Tegoroczna Arena Techno-
logii miała dwa odrębne tematy: systemy VRF oraz 
wentylatory oddymiające. W jednym miejscu moż-
na było zobaczyć 20 urządzeń takich producentów, 
jak: Daikin, Elektronika, Free, HTS Polska (LG), John-
son Controls, Klima-therm, Mitsubishi, Aereco, Har-
mann, Konwektor, Lindab, Schako, Scroll, Ventia, 

Vents Group, Venture Industries.
Zobacz listę produktów zaprezentowanych w Arenie 
Technologii

STREFA INSTALATORA. Po raz drugi na targach Sto-
warzyszenie Polska Wentylacja zorganizowało spe-
cjalną strefę dedykowaną branżystom – instalatorom 
systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Strefa 
Instalatora była wydzielonym miejscem pośród ekspo-
zycji targowej, w którym można było podnieść swoje 

http://www.instalreporter.pl
http://forumwentylacja.pl/seminaria
http://wentylacja.org.pl/sklep/
http://www.forumwentylacja.pl/arena_technologii
http://www.forumwentylacja.pl/arena_technologii
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tematy jak: nowelizacja ustawy F-gazowej i jej wpływ 
na działalność branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, 
Chemours Opteon™ – profesjonalne rozwiązania dla 
chłodnictwa, Akademia CO2 – wprowadzenie bran-
ży w chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla, REAL  
Alternatives - europejski program edukacyjny dla tech-
ników chłodnictwa i klimatyzacji, Doświadczenia UDT 
z kontroli – prawa i obowiązki przedsiębiorcy. 

POKAZ MINI-LABORATORIUM. Drugiego dnia tar-
gów na stoisku Fundacji PROZON odbył się pokaz  

w ramach Mini-laboratorium. Można było dowiedzieć 
się, jakie parametry czynnika chłodniczego należy ba-
dać i dlaczego, jak rozpoznać postępujący proces de-
gradacji oleju sprężarkowego, dlaczego należy wzor-
cować urządzenia pomiarowe oraz jak odróżnić wagę 
legalizowaną od wagi bez legalizacji.

WARSZTATY CAD. W ramach Akademii BIM AEC De-
sign odbyły się praktyczne warsztaty dla producen-
tów oraz dla projektantów instalacji wewnętrznych. 
Osobne stoiska dla projektantów miały firmy Lindab  

i Alnor. Lindab prezentował CADvent oraz lindQST, Al-
nor wspólnie z Tomicad aplikację projektową WENTYLE.

STREFA WIEDZY SPW. W Strefie wiedzy, której po-
mysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie 
Polska Wentylacja, można było zaopatrzyć się w li-
teraturę fachową w stoisku Księgarnia SPW, zapo-
znać się z 12 projektami instalacji zgłoszonymi do 
Nagrody Pascal 2017. Zorganizowano także prezen-
tację wszystkich produktów zgłoszonych do Konkur-
su Najciekawszy Produkt.

NAGRODY BRANŻOWE. Podczas uroczystej Gali 
Branżowej, odbywającej się po pierwszym dniu tar-
gów, Stowarzyszenie Polska Wentylacja ogłosiło lau-
reatów nagród branżowych: PASCAL – nagrody dla 
biur projektowych za najciekawsze realizacje instalacji 
wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia; DELTA – nagrody 
biznesowej za najlepsze wyniki działalności gospo-
darczej; Nagrody Specjalne Zarządu SPW – dla osób, 
które w naszej branży wyróżniają się osiągnięciami.
Laureatów nagród Delta i Pascal prezentowaliśmy  
w IR 3/2017

www.bshtechnik.pl
www.trox.pl

TROX Austria GmbH
Oddział w Polsce | ul. Techniczna 2 
05-500 Piaseczno | tel.: 22/717 14 70 
fax: 22/717 14 72 w.55 | trox@trox.pl

BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno | tel.: 22/737 18 58
fax: 22/737 18 59 | biuro@bshtechnik.pl
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TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13 | Stara Iwiczna | 05-500 Piaseczno 
tel.: 22/737 18 58 | faks.: 22/737 18 59 | biuro@trox-bsh.pl
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