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Targi DACH+HOLZ 2014 – czołowe wydarzenie branży dekarskiej 

18.-21.lutego 2014, Kolonia 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Jako Polskie Przedstawicielstwo Międzynarodowych Targów Technik Stosowanych w 
Budownictwie Drewnianym oraz Technik Montażu Dachów i Ścian  DACH+HOLZ 
International serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ich  kolejnej edycji w 
dniach 18-21.02.2014 r. Tym razem targi te odbędą się w Koloni na jednym z 
najnowocześniejszych obiektów targowych na świecie. 
Targi DACH+HOLZ są bezpośrednią kontynuacją znanej przez lata imprezy 
wystawienniczej DACH+WAND. Jest to jedyna taka impreza wystawiennicza w 
Europie, która obejmuje wszystkie segmenty branży dekarskiej. Odbywa się co dwa 
lata w ścisłej współpracy z niemieckimi stowarzyszeniami dekarzy i cieśli, 
którzy zapewniają także nadzór merytoryczny. Oznacza to, że spotkają się 
Państwo ze znakomitą organizacją targów i prezentacji. Fachowcy odpowiadają za 
wszelkie konferencje, wykłady i seminaria odbywające się podczas targów. 
Wskazują także trendy na rynkach i sugerują odpowiedni dobór tematyki imprez 
towarzyszących. 
 
Oferta tematyczna prezentowana podczas targów DACH+HOLZ 2014 obejmować będzie 
następujące segmenty: 
 
• pokrycia dachów i ścian zewnętrznych • dachy strome i płaskie • techniki 
uszczelnień • blachy, płytki i taśmy metalowe • izolacja akustyczna i cieplna • 
systemy połączeń i mocowań • podpory dachowe • konstrukcje wiązań dachowych • 
odprowadzanie wody z dachów • instalacje świetlne i wentylacyjne • technika 
solarna i urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej • piorunochrony, 
kominy, inne konstrukcje • drabiny, rusztowania • dźwigi, maszyny, pojazdy • 
narzędzia, inne urządzenia • montaż budynków na sucho, konstrukcje z drewna • 
zielone dachy • budowa i rozbudowa poddaszy • środki chemiczne ochrony budynków 
• bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Na ostatnią edycję targów w 2012 r. przybyło ponad 55,8 tys. odwiedzających. 
Goście targowi zapoznali się z ofertą 601 firm wystawców z 26 krajów. 
Odnotowano też niezwykle wysoki poziom zadowolenia odwiedzających targi. Az 91% 
oceniło je dobrze lub bardzo dobrze, przy czym aż 98% zapytanych stwierdziło, 
że tematyczna oferta targowa spełnia ich oczekiwania. Dobrym prognostykiem na 
nadchodzące targi jest aż 90% odwiedzających, którzy wyrazili przekonanie i 
chęć ponownego przyjazdu na DACH + HOLZ 2014. 
 
Zwracamy uwagę na bogaty program ramowy targów.  
Jego najważniejsze punkty to: 
 
1. Forum fasad FASSADEN-FORUM)-hala 9, stoisko 9.107, codziennie od g. 9.00            
 



2. Pokazy rzemiosła blacharskiego – hala 8 stoisko 513, codziennie od godz.9.00 
 
3. Dzień branży nieruchomości - hala 9, stoisko 107, środa 19.02 od godz. 10.00 

4. Forum Architektów – w Centrum Kongresowym Pólnoc (Congress-Centrum Nord),        

   w czwartek, 20.02.2014. 

Zapoznajcie się Państwo z pełnym programem towarzyszącym na stronie  
www.dach-holz.de/besucher/programm.  
 
 
Dni i godziny otwarcia: 

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

Bilet jednodniowy 23,00 €  / 19 € 

Bilet popołudniowy (od g.14) 15,00 € /   - 

Bilet na całe targi 38,00 € / 32 € 

Bilet grupowy 
dla  grup od 10 osób /na 
dzień  

15,00 € / 10 € 

 
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.dach-
holz.de/katalog. 
 
Bilety online mogą Państwo zakupić wchodząc na stronę www.dach-holz.de/tickets. 
Forma zapłaty - karta płatnicza. 
 
Adres oficjalny strony targów: www.dach-holz.de  
 
Dodatkowe informacje: 
Przedstawicielstwo targów DACH+HOLZ w Polsce 
kontakt: Agnieszka Lenartowicz 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, 
tel. 22 620 44 15; faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
 
Współpracujące z nami biura podróży ułatwią Państwu zorganizowanie podróży i 
pobyt w Kolonii. 

 
 

Zapraszamy do Kolonii ! 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Kiljański 
Polskie Przedstawicielstwo  

Targów DACH + HOLZ 
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