
Warszawa, dn. 30.11.2015 
 

 
 
 

 
Targi DACH+HOLZ 2016 – Międzynarodowe Targi Budownictwa 

Drewnianego, Dachów i Ścian 
 

02 - 05.lutego 2016, Stuttgart 
 

 
 
Szanowni Państwo! 
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia kolejnej edycji targów DACH+HOLZ w dniach 
02-05.02.2016 r. w Stuttgarcie. Jest to największe spotkanie międzynarodowego  
przemysłu dachowego i konstrukcji drewnianych, które obejmuje wszystkie 
segmenty branży dekarskiej. Targi są dokładnie przystosowane do wszelkiego 
biznesu związanego z dachami i ścianami, drewnianymi i metalowymi konstrukcjami 
oraz rozwojem tej branży. Odbywają się co dwa lata w Stuttgarcie lub Kolonii w 
ścisłej współpracy z niemieckimi stowarzyszeniami dekarzy i cieśli, którzy 
zapewniają także nadzór merytoryczny oraz promocję wśród zrzeszonych członków. 
 
Oferta tematyczna prezentowana podczas targów DACH+HOLZ 2016 obejmować będzie 
następujące segmenty: 
 
 
Płaskie dachy – wodoodporność – skośne dachy – ściany zewnętrzne - konstrukcja 
drewnianych ram – urządzenia do obróbki drewna - obróbka metalu (technologie 
hydrauliczne) – technologie słoneczne i inne instalacje energooszczędne – 
odprowadzanie wody, utrzymanie dachów – świetliki, wentylacja i włazy – 
wyściółka – dachy ekologiczne –zieleń - zamocowania – maszyny do obróbki metalu 
– maszyny i narzędzia – dźwigi, rusztowania i drabiny – ubrania robocze i 
ochronne – konsultacje i usługi 
 
 
Na ostatnią edycję targów w 2014 r. przybyło ponad 47,5 tys. odwiedzających. 
Goście targowi zapoznali się z ofertą 564 firm wystawców z 28 krajów, 
zaprezentowanej na powierzchni 70.000 m.kw. Na odwiedzających oprócz świetnie 
przygotowanej oferty wystawców czeka bogaty program towarzyszący, w tym 
konferencje, spotkania, prezentacje. Najciekawiej zapowiadają takie wydarzenia 
jak: Dzień Architekta, Dzień Sektora Mieszkaniowego, Dzień Konstrukcji z 
Drewna. 
 
Zapoznajcie się Państwo z pełnym programem towarzyszącym na stronie  
www.dach-holz.de/besucher/programm.  
 
 
 
 

http://www.dach-holz.de/besucher/programm


Podział tematyczny hal targowych wygląda następująco: 
 
HALA 1 
Drewno, Obszar montażu, Mocowania, Drabiny, Rusztowania, Maszyny, Technologie 
informatyczne 
 
HALA 3 
Wyściółka, Izolacja, Dźwigi, Zabezpieczenia 
 
HALA 5 
Dachy skośne, Mocowania, Pokrycia dachowe, Technologie solarne 
 
HALA 7 
Dachy płaskie i skośne, Pokrycia dachowe, Energia słoneczna, Forum fasad  
 
HALA 9 
Metal, Odwadnianie, Pokrycia dachowe 
 
TEREN OTWARTY 
Dźwigi, Wyposażenie, Rusztowania, Pojazdy specjalne  
 
 
Dni i godziny otwarcia: 

wtorek-piątek  godz. 9.00 - 18.00  
 
 
Ceny biletów:                w kasie / online 
 

Bilet jednodniowy 24,00 €  / 19 € 

Bilet popołudniowy (od g.14) 17,00 € /   - 

Bilet na całe targi 39,00 € / 33 € 

Bilet grupowy 
dla  grup od 10 osób /na 
dzień  

17,00 € / 13 € 

 
UWAGA! Katalog wystawców jest wliczony w cenę biletu i można go odebrać 
bezpośrednio w kasie targów. Listę wystawców mogą Państwo również prześledzić 
online na stronie www.messekatalog.dach-holz.de/aussteller 
 
Bilety online mogą Państwo zakupić wchodząc na stronę www.dach-holz.de/tickets. 
Forma zapłaty - karta płatnicza. 
 
 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w: 
Przedstawicielstwie Targów DACH+HOLZ w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, 
tel. 22 620 44 15;  
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.targiwmonachium.pl 
 
Współpracujące z nami biura podróży ułatwią Państwu zorganizowanie podróży i 
pobyt w Stuttgarcie. 

 
 

Zapraszamy do Stuttgartu ! 
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