Από 11 έως 15 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί και πάλι στη
Φρανκφούρτη η ISH, διεθνής εμπορική έκθεση για τον εξοπλισμό μπάνιου,
τεχνολογία κτιρίων, ενέργειας και κλιματισμού και ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η οποία μέσα από την 50χρονη ιστορία της έχει πια κατοχυρώσει
την κορυφαία θέση της στον κλάδο.
Περισσότεροι από 2.400 εκθέτες, που απαρτίζονται από τους κορυφαίους
του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο, παρουσιάζουν κάθε 2 χρόνια τα τελευταία
προϊόντα, τεχνολογίες και λύσεις στην παγκόσμια αγορά μέσα από την
παρουσία τους στην ISH. Για πέντε μέρες, περισσότεροι από 195.000
διεθνείς επισκέπτες από τον εμπορικό κλάδο, το λιανεμπόριο, εταιρίες
μηχανικών κι αρχιτεκτόνων, κατασκευαστικές κι εταιρίες real estate,
πάροχοι υπηρεσιών, δημόσιοι φορείς και πανεπιστήμια θα συναντηθούν
στο Εκθεσιακό Κέντρο της Φρανκφούρτης (250,000τμ εκθεσιακή
επιφάνεια). Την έκθεση θα πλαισιώσει πληθώρα ειδικών εκδηλώσεων οι
οποίες ολοκληρώνουν την πλούσια θεματολογία της έκθεσης.
H ISH διαχωρίζει τα προϊόντα που παρουσιάζει στους τομείς ENERGY & WATER , και πιο αναλυτικά
στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
ENERGY
Heat generation, heat transfer (κτίρια 11/12), Single room fireplaces (κτίριο 9.2), Heat distribution: pumps,
expansion vessels (κτίριο 9.0), Heat distribution: valves, stations, fittings (κτίριο 9.1): Τεχνολογία θέρμανσης,
καυστήρες, λέβητες, συστήματα σωληνώσεων, σωλήνες θέρμανσης, συστήματα ηλιακής ενέργειας, χρήση νερού
της βροχής, παραδοσιακές θερμάστρες, τζάκια, θέρμανση δαπέδου, θερμαντικά σώματα, τεχνολογίες μέτρησης,
δοκιμής κι ελέγχου, αυτοματισμοί κτιρίων, συστήματα μέτρησης κατανάλωσης θερμότητας, εναλλακτικές
μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά.
Refrigeration, Air-Conditioning and Ventilation Technology: κτίριο 8.0: εγκαταστάσεις, εξοπλισμός,
αξεσουάρ και συστήματα για τεχνολογία κεντρικού και μη κεντρικού εξαερισμού, μονάδες κλιματισμού,
διαχωριστικά, συστήματα ψύξης και θέρμανσης ενσωματωμένα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, πυροπροστασία,
συστήματα εξαερισμού κατοικίας
System, room, building automation, measuring and test equipment: κτίρια 10.2, 10.3: αυτοματισμοί κτιρίων,
διαχείριση κι εξοικονόμηση ενέργειας
WATER
The Bathroom Experience: κτίρια 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, Forum, Επεξεργασία νερού, τεχνολογία ειδών
υγιεινής, έπιπλα κι αξεσουάρ μπάνιου, μπανιέρες, νιπτήρες, μπαταρίες, καμπίνες ντους και πλακάκια, κεραμικά
είδη, πισίνες και σάουνα
Installation Technology: κτίρια 4.0, 5.0, 5.1, Tools, mounting material: κτίριο 4.2, International Sourcing:
κτίριο 1.2, εφαρμογές και συστήματα για επιστρώσεις ποικίλων επιφανειών, σωλήνες, εξαρτήματα, στερεωτικά
υλικά, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, εξοπλισμός εργαστηρίων, τεχνολογία υδραυλικών εγκαταστάσεων,
τεχνολογία επικοινωνίας
Ώρες λειτουργίας της ISH:

•11-14 Μαρτίου 2019: 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.
•15 Μαρτίου 2019:
9:00 π.μ. έως 5.00 μ.μ.

Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και προμηθευτείτε έγκαιρα
τα εισιτήρια εισόδου με έκπτωση μέσω του γραφείου της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για μετάβαση και διαμονή σας μέσω του ταξιδιωτικού
γραφείου του ομίλου μας Travel4Fairs, με εξαιρετικές τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με εύκολη πρόσβαση στο
εκθεσιακό της Φρανκφούρτης.
Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr,
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info@t4f.gr, www.t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

