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Targi ISH zmienią się w 2019 pod względem struk-
turalnym i wizualnym i w ten sposób wyznaczą nowe 
tendencje na przyszłość. Wybudowanie nowej hali nu-
mer 12 pomogło gruntownie zrestrukturyzować wy-
korzystanie hal. Nowy układ tematyczny hal zapewni 
lepszy przegląd i przejrzystość dla odwiedzających. 
Poza nową koncepcją podziału terenu, ISH wprowa-
dziło także nowy rozkład tygodniowy. Po raz pierwszy 
wystawa rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 
piątku. W ten sposób organizatorzy wychodzą naprze-
ciw życzeniom wystawców i stwarzają odwiedzającym 
targi specjalistom możliwość zwiedzenia w dodat-
kowy dzień roboczy. Jednocześnie nowy rozkład ty-
godniowy umożliwi wielu gościom zza granicy przy-
bycie na targi.
Targi w ostatnim dniu dostępne będą nie tylko dla 
fachowców, ale także dla szerokiej publiczności.
Digitalizacja przyczyni się w znacznym stopniu do roz-
woju wszystkich zakresów ISH. W dziale ISH Energy  
wszystko kręci się wokół inteligentnej i wydajnej 

techniki kreowania budynków. Najważniejsze tema-
ty to między innymi połączenie sektorów, wspólne 
powiązanie ciepła i energii odnawialnych, ogrzewa-
nie cyfrowe i związana z tym rosnąca integracja IT 
oraz innowacyjnych technologii ogrzewania. Poza 
tym ogromne znaczenie odgrywają tematy Home 
Energy Management Systems (HEMS) oraz hybry-
dowe systemy ogrzewania. Zakres oferty ISH Ener-
gy obejmuje technikę grzewczą i klimatyzacyjną  
w połączeniu z energiami odnawialnymi. Producenci 
przedstawią szerokie spektrum nowoczesnych tech-
nologii grzewczych – od wydajnej produkcji ciepła  
i jego przesyłania aż po rozdzielanie ciepła.
Zakres techniki chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji  
zaprezentuje się w 2019 roku szerzej i obszerniej niż 
kiedykolwiek. W centrum uwagi znajdą się m.in. sys-
temy wentylacji budynków z tematem Indoor Air  
Quality (IAQ) oraz centralne i decentralne rozwiązania 
zarówno do nowych, jak i remontowanych budynków. 
Wydajność energetyczna, przytulny klimat pomiesz-

Ponad 2400 wystawców, w tym wszyscy czołowi reprezentanci rynku niemieckiego, 
a także z zagranicy, wystawiać będzie we Frankfurcie w dniach od 11 do 15 marca 
2019 nowości o światowej randze. Targi specjalistyczne ISH są punktem spotkań 
branżowych o charakterze międzynarodowym w całym tego słowa znaczeniu – 
około 64% wystawców i 40% odwiedzających pochodziło w roku 2017 zza granicy. 

Tendencja wykazuje kierunek wzrostowy. W 
roku 2019 krajem partnerskim ISH jest Francja. 
W ten sposób wspierana jest jeszcze bardziej 
międzynarodowa wymiana targowa. Już w roku 
2017 Francja była trzecim krajem pod względem 
frekwencji gości zagranicznych.

ISH 2019 w nowej odsłonie
ISH 2019 – nowa struktura hal

Hala 11.0, 11.1, 12.0, 12.1
Obejmuje tematykę ciepła: wytwarzanie, 
systemy, przekazywanie. Nowa hala nr 12 - 
poziom 0 i poziom 1 każdy po 16 840 m2.
Hala 9.2, 11.1 
Ogrzewanie drewnem: paleniska dla 
pojedynczych pomieszczeń, biomasa, technika 
spalin, przekazywanie ciepła
Hala 9.0, 9.1 
Podział ciepła: pompy, naczynia 
rozszerzalnościowe; armatury grzewcze, stacje, 
wyposażenie

Hala 8.0
Technika chłodnicza, klimatyzacyjna i wentylacyjna
Hala 10.2, 10.3 
Automatyzacja urządzeń, pomieszczeń, 
budynków, urządzenia pomiarowe i kontrolne, 
zarządzanie energią
Hala 4.0, 5.0, 5.1
Technika instalacyjna
Hala 4.2
Narzędzia, materiały mocujące
Hala 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, Forum
Łazienka pełna przeżyć
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czenia, f-gazy i niedobory środków chłodzących 
oraz rozwój alternatyw będą tak samo żywo dysku-
towane, jak wyzwania techniczne branży. Prezen-
tacja kompetencji obejmujących różne dziedziny  
w połączeniu z innowacyjną automatyką sterowania 
budynkiem stanowi ważny przyczynek do integral-
nych procesów projektowania i wykonania. W toku 
obejmującej wszystko digitalizacji stale rosnącym 
segmentem i ważnym modułem dla Smart Buildings 
jest zakres Internet of Things (IoT) wraz z Building In-
formation Modeling (BIM).
Zakres oferty ISH Water obejmuje kreowanie łazie-
nek, zrównoważone rozwiązania sanitarne i syste-
my instalacyjne wody pitnej. Największy na świecie 
showroom nowoczesnych koncepcji łazienkowych 
prezentuje supernowoczesne kierunki rozwoju de-
signu a także najnowsze, zrównoważone technolo-
gie. Poza tym targi ISH prezentują nowoczesne sys-
temy i narzędzia, które w wydajny sposób ułatwiają 
prace instalatorskie.

Wydarzenia targowe podzielono na trzy grupy te-
matyczne Selection@ISH, Skills@ISH i Career@ISH. 
Dział Selection obejmuje zakresy Awards, trendfo-

rum Pop up my Bathroom oraz oprowadzanie po 
targach. W zakres działu Skills wchodzą fora spe-
cjalistyczne na wszystkie ważne tematy branżowe. 
Zakres Career poświęcony jest wyłącznie szkoleniu 
nowego personelu.

Pop up my Bathroom
Na światowych targach ISH we Frankfurcie ekspery-
mentalny showroom Pop up my Bathroom zapro-
ponuje na bazie Trend Color Selection spojrzenie 
na przyszłość designu łazienek w kolorze. Prezento-
wane będą kreacje łazienek, instalacje, fotoinsceni-
zacje w kontekście zmian społecznych, aktualnych 
trendów projektowania oraz innowacji technicznych. 
Królował będzie pop art: kafelki, meble łazienkowe, 
umywalki i wanny otrzymają nową siłę wyrazu – raz 
stonowane ton-w-ton, innym razem pewne siebie  
w czerwieni lub nawet wielobarwne. 
Specjalny pokaz Pop up my Bathroom zainicjowa-
ny przez Messe Frankfurt oraz Zrzeszenie Niemiec-
kiej Branży Sanitarnej (VDS e.V.), zaprezentuje się  
w hali 4.0 w sali Europa.

www.ish.messefrankfurt.com
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