
 

 
 

 
Warszawa, dn. 01.10.2018 

Szanowni Państwo! 
 

W dniach 14-19 stycznia 2019 w Monachium odbędzie się kolejna edycja Światowych Wiodących 

Targów Architektury, Systemów i Materiałów Budowlanych BAU 2019.  To największa, 

organizowana w cyklu dwuletnim impreza tej branży na świecie, która wyznacza standardy 

budownictwa. W ubiegłym roku targi zgromadziły 2120 wystawców z 45 krajów, a odwiedziło je  

ponad 250 tysięcy gości. W nadchodzącej edycji wystawa jeszcze się powiększy, gdyż do użytku 

zostały oddane kolejne dwie hale na terenach targowych, a mimo to i tak liczba chętnych  wystawców 

przekroczyła dostępną powierzchnię wszystkich hal targowych. 

Wystawcy wiedzą bowiem, że to jedyne miejsce, w którym ponad ćwierć miliona klientów z całego 

świata przyjdzie, żeby zapoznać się z ich ofertą. Sukces tak dużej frekwencji gwarantuje najwyższa 

jakość wystawy, na której obecne są wszystkie branże budownictwa zarówno przemysłowego jak i 

mieszkaniowego. W ofercie są wszelkie materiały, technologie i usługi do robót zewnętrznych i 

wewnątrz, w nowych budynkach i tych poddawanych modernizacji. Promowane są najnowsze 

rozwiązanie technologiczne i budownictwo przyszłości, stąd istotnymi tematami targów będą: 

digitalizacja procesów budowlanych, rozwiązania integracyjne w konstrukcjach, inteligentne budynki, 

automatyka, zarządzanie energią i światłem. 

 

Targi BAU adresowane są do wszystkich działających w branży budowlanej: tu spotykają się 

architekci, wykonawcy, użytkownicy a przed wszystkim producenci materiałów i systemów 

budowlanych. Wśród nich nie zabraknie wytwórców szkła, okien i drzwi, ceramiki budowlanej, chemii, 

betonu, stali, drewna, dachów, izolacji, inteligentnych systemów dla budynków i  wielu innych 

technologii. Po raz pierwszy własną halę targową będzie miała branża oświetlenia. 

 
Targom towarzyszy bogaty program ramowy. Warto zwrócić uwagę na specjalne fora: Budownictwo 

przyszłości,  Architekci i przemysł w dialogu, Od wizji do realizacji oraz pokaz specjalny: Długa noc 

architektury podczas której uczestnicy w ciągu jednej nocy zwiedzają najnowocześniejsze budynki w 

Monachium. Szczegółowy program zamieszczony jest w prospekcie informacyjnym oraz na stronie 

internetowej.  

 
Zwracamy uwagę, że kolejne hale targowe poświęcone są konkretnym segmentom i produktom. 

Warto więc przed wyjazdem na targi zapoznać się z tematyką poszczególnych hal. Ze względu na 

wielką powierzchnię wystawienniczą i ogrom oferty sugerujemy Państwu kilkudniowy pobyt na 

targach. W organizacji wyjazdu pomogą Państwu biura podróży wymienione na naszej stronie 

www.targiwmonachium.pl  

 
 
Zakres tematyczny targów to: 
• budownictwo ogólne (m.in. kamionka, beton, pumeks, piaskowiec, gazobeton, tynki, farby) • materiały 
izolacyjne (m.in. wełna naturalna, tworzywa izolacyjne, szkło piankowe, celuloza) • materiały budowlane i 
konstrukcyjne • instalacje zewnętrzne • drewno i tworzywo sztuczne (okna, drzwi wewnętrzne i wejściowe, 
parkiety, bramy, ościeżnice, schody, laminaty, okucia) • stal (drzwi, bramy, okna, systemy parkingowe, stal  
 
 

http://www.targiwmonachium.pl/


 
 
 
stopowa, napędy bram i drzwi, powierzchnie cynkowe, i miedziane) • płytki ceramiczne/ płytki szklane, 
ceramika, ceramika dla basenów, kamień naturalny, kleje • technika domowa, urządzenia sanitarne, technika 
klimatyzacyjna, wentylacja, kominy • elastyczne i tekstylne wykładziny podłogowe, parkiety, laminaty, posadzki  
obiektów sportowych, listwy i profile podłogowe) • cegły i bloczki, surowce mineralne, kamionka,                    
cegła sylikatowa, beton, beton komórkowy, materiały Bims i z cementu włóknistego, sucha zabudowa 
wewnętrzna, tynki • cegły, dachówki, obudowy kominów i dachów • profile i systemy aluminiowe, maszyny i 
urządzenia do obróbki aluminium, drzwi, bramy, ościeżnice, okna • chemia budowlana, tynki, lakiery, farby, 
kleje, izolacja cieplna, akustyczna, środki uszczelniające • technika solarna, fotowoltaika • urbanistyka, ogrody i 
architektura krajobrazu, projektowanie wyglądu miasta • instalacje i urządzenia sanitarne • szkło, szklane 
materiały budowlane, folie, konstrukcje szklane, fasady szklane • okucia, zamki, bezpieczeństwo budynku, 
systemy przeciw włamaniowe i przeciwpożarowe • budownictwo modernizacyjne • technologie informatyczne IT 
• bramy, parkingi, architektura krajobrazów. 
 
 
 

Bilety wstępu na targi BAU 2019: 
 
można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i 
złożenie zamówienia online na stronie www.bau-muenchen.com Zachęcamy Państwa do 
skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  
 
Ceny biletów wstępu na targi BAU 2019 

 Cena on-line Cena w kasach targowych 

Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 27,50 € 49,50 € 

Bilet 2-dniowy 40      € 79      € 

Bilet na całe targi (6 dni) 
Bilet ulgowy 1-dniowy ¹ 
Bilet grupowy (min 10 osób) 

54,50 € 
   - 
27,50 € ² 

109    € 
15      € 
42,50 € 

¹ przysługuje uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym  
² konieczność wcześniejszego zgłoszenia przed 21.12.2018 

 

 Zakup biletów online odbywa się na stronie targów www.bau-muenchen.com w zakładce 
Visitor/ Besucher, a następnie Purchase tickets/Ticket kaufen. 

 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą płatniczą! 

 Otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać ze sobą na targi do Monachium.  
Jest też możliwość zapisania biletu na smartfonie bez konieczności wydruku. 

 Rejestrując się online mają Państwo możliwość samodzielnego wygenerowania rachunku. 
 
 

Targi BAU 2019 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

poniedziałek - 
piątek 

9:30 – 18:00 

sobota 9:30 – 16:00 

 
Więcej informacji na temat targów, procedury zamawiania biletów wstępu uzyskają Państwo w: 
 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. 22 620 44 15 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.bau-muenchen.com 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM ! 
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