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ISH 2019 – to było naprawdę 
wielkie święto branży 

Odsetek odwiedzających z zagranicy wspiął się na rekordowy poziom

Od 11 do 15 marca około 190 000 odwiedzają-
cych (2017: 198 810) ze 161 krajów (2017: 153) dotar-
ło do Frankfurckiego Centrum Targowo-Wystawien-
niczego, aby odkryć najnowsze innowacje i trendy 
na targach ISH 2019. Przez pięć dni 2532 wystawców 
(868 z Niemiec, 1664 z zagranicy) z 57 krajów po raz 
pierwszy zaprezentowało swoje nowe produkty we 
Frankfurcie nad Menem. Jednocześnie znacznie wyż-
szy poziom gości z zagranicy sprawił, że ISH zyskało 
na znaczeniu: 66% wystawców (2017: 64% i prawie 
48% odwiedzających (2017: około 40%) pochodziło 

spoza Niemiec. – ISH po raz kolejny udowodnił, że łą-
czy wszystkich międzynarodowych graczy z sektora. 
Tylko razem możliwe jest osiągnięcie celów klimatycz-
nych – oczywiście w osobistym dialogu w ISH. Przy-
czyniła się do tego również zmiana kolejności dni od 
poniedziałku do piątku – powiedział Wolfgang Ma-
rzin, prezes i dyrektor generalny Messe Frankfurt.
Największymi krajami odwiedzającymi były Chiny, 
Włochy, Holandia, Francja, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania, Polska, Belgia, Austria i Czechy. Największymi 
grupami docelowymi odwiedzających był przemysł 
i handel instalacjami. Ponadto wyniki badań rynko-
wych potwierdziły wysoki poziom zadowolenia od-
wiedzających z oferty targów na poziomie 97%.
Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający ocenili 
perspektywy gospodarcze w pozytywny sposób.  
Po stronie wystawców 92% stwierdziło, że jest zado-
walająca do dobrej. W przypadku niemieckich wy-
stawców wartość ta była jeszcze wyższa i wyniosła 
93%. Po stronie odwiedzających ogólny poziom za-
dowolenia wyniósł 92%; w przypadku niemieckich 
gości handlowych 94%.
Opracowano na podstawie relacji prasowej 
www.ish.messefrankfurt.com

Następne Targi ISH odbędą się we 
Frankfurcie nad Menem w dniach  
22-26 marca 2021 r.

Targi ISH we Frankfurcie nad Menem 
– jedne z najważniejszych na świecie 
targów HVAC + Water – po raz kolej-
ny pokazały imponujące znaczenie tej 
imprezy dla niemieckich i międzyna-
rodowych odwiedzających i wystaw-
ców. Osiągnięcie celów klimatycznych 
jest możliwe tylko dzięki połącze-
niu rozwiązań technicznych i funkcjo-
nowania rynku. Dzięki niezliczonym 
propozycjom wystawców ISH wyge-
nerowało mnóstwo świeżych i przy-
szłościowych impulsów.
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Wilo mocny nacisk kładzie na zdalną komunikację z pompami, zarówno w rozwiązaniach aplikacji 
dla instalatorów i serwisantów, jak i użytkowników końcowych. Wprowadza więc kolejne funkcje  
i użyteczności, szeroko wykorzystując możliwości integracji systemów w cyfrowym świecie

Firma Herz postawiła m.in. na rozszerzenie oferty ogrzewania podłogowego do kompleksowego 
systemu, zaprezentowanie nowych ekonomicznych złączek z PPSU itp. Wśród ciekawostek 
produktowych zobaczyć mogliśmy np. głowice w stylu retro

Oventrop ciągle udoskonala i rozszerza swoje portfolio produktów. Na specjalnie przygotowanych 
i świetnie oznaczonych stanowiskach nie zabrakło prezentacji takich urządzeń, jak np. rozdzielacz 
Multidis SFQ czy zawór COCON w nowej wersji

Stoisko Wolf wyróżniało nie tylko wiele nowości zaprezentowanych po raz pierwszy na tragach ISH, 
ale też… „amfiteatr” monoblokowej pompy ciepła. Naszą uwagę zwrócił również film z sową w roli 
głównej, nawiązujący do rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w pompach ciepła
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Stoisko Daikin zostało niestandardowo zaprojektowane 
(Daikin City), dzięki czemu wyróżniało się wśród innych

Dwie marki tego samego koncernu (Purmo 
i Vogel&Noot) bardzo współgrały ze sobą: 
stoiska obok siebie, podobny sposób 
prezentacji nowych produktów. Obie 
marki pomyślały też o wysłuchaniu opinii 
zwiedzających i każdy mógł głosować na 
grzejnik z nowej propozycji, który mu się 
najbardziej podobał

Nowości firmy Viega pokazał nam Tomasz Hyla. Najważniejszą był system zabudowy podtynkowej 
Viega Prevista wyznaczający nowy standard w zakresie elastycznego i łatwego montażu.  
Co ważne system ten stworzony został z myślą o ułatwieniu pracy instalatorom i… z wielkim ich 
współudziałem, to ich bowiem sugestie zostały uwzględnione podczas opracowywania systemu

Wśród nowości firmy Zehnder zobaczyć mogliśmy 
grzejnik, który nie tylko jest emitorem ciepła, 
ale i pobudza kolagen w ciele osoby przed nim 
stojącej… Czy ustawi się po niego kolejka kobiet?
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Fondital, jak przystało na producenta grzejników i kotłów, nie omieszkał przygotować na targi ISH 
m.in. nowej wersji kotła ITACA oraz nowego grzejnika 

Marka Bosch-Junkers zaprezentowała sporo nowości, w tych pompę ciepła powietrze/woda  
o bardzo niskim poziomie głośności, dedykowaną nawet do domów w zabudowie szeregowej

Na stoisku firmy Kessel mocno dominowały kolory 
firmowe, czyli fiolet i biel. W koncepcję tę świetnie wpisały 
się zaprezentowane nowości i urządzenia znane już  
z wcześniejszej oferty 

Nad stoiskiem Vaillant górowały dwie wieże  
z prezentacjami urządzeń i koncepcji zintegrowanego 
systemu dla domu, obejmującego: fotowoltaikę, 
ogrzewanie, podgrzewanie c.w.u., rekuperację…  
a wszystko w wersji SMART, czyli oczywiście z możliwością 
zarządzania pracą urządzeń przez Internet 

Glen Dimplex sporo miejsca przeznaczył na prezentację 
Systemu M. Jednostki zewnętrzne tej powietrznej pompy 
ciepła nowej generacji można dobrać kolorystycznie  
do elewacji budynku, przy którym stoi… dostępna jest 
nawet wersja z imitacją rdzy
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Na targach ISH Polskę reprezentowała silna  
grupa producentów. Wśród nich oczywiście  
nie zabrakło takich firm, jak: KAN, TERMET, 
HEWALEX czy GALMET 

Na ciekawy pomysł prezentacji oferty wpadła marka Buderus – urządzenia zostały pogrupowane 
w przykładowe gotowe rozwiązania do danego obiektu w wersji standard jako krok 1, a następnie 
zaproponowano ich rozbudowę w kroku 2 i 3 o dodatkowe urządzenia wzbogacające system  
o zaawansowaną regulację lub rozszerzające jego zastosowanie

Koncern Resideo zaprezentował markę 
Honeywell Home. Wśród nowości można 
zauważyć było m.in. niezależny od ciśnienia 
zawór termostatyczny Kombi-TRV
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