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Termin ObOwiązkOwy

Targi FensTerbau/FrOnTale TO świaTOwe wiODące 

Targi branży Okien, Drzwi i FasaD. TuTaj kreuje 

się przyszłOść branży. renOmOwani mięDzyna-

rODOwi wysTawcy. 

Targi fensterbau/frontale 2014 to wydarzenie, którego nie mogą państwo przeoczyć. 

czekają tu na was nie tylko cenne kontakty- około 100 000 przedsiębiorstw branżo-

wych  ze 115 krajów*, ale również najnowsze produkty oraz nowatorskie rozwiązania 

dotyczące komponentów i elementów budowlanych, prezentowane przez około 

780 znamienitych firm z ponad 36 krajów. To połączenie czyni Targi fensterbau/ 

frontale motorem innowacji. przy tej okazji, skorzystajcie państwo również ze 

 specjalistycznej wiedzy, by pogłębić posiadane wiadomości w zakresie komfortu, 

 bezpieczeństwa i energooszczędności. pozwólcie się zainspirować i skorzystajcie 

z  fachowych porad na temat, jak aspekty estetyczne i tendencje designerskie można 

z zyskiem połączyć  z energooszczędnym budowaniem. 

w dniach od 26 do 29 marca 2014 r. czekają na państwa cztery dni targów, bogatych 

w wydarzenia, nowe kontakty, intensywne rozmowy oraz cenne informacje – 

 Oczekujemy państwa z radością!

wasz zespół fensterbau/frontale

* w duecie z Targami HOlz-HanDwerk

Targi

frontale.de/impressions
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DrOgOwskaz 

plan Targów

perfekcyjne planowanie jest źródłem 

wiedzy! wszyscy wystawcy, wszystkie 

produkty i własny plan hali.  

frontale.de/exhibitors-products

prOFile

7A7 8654A3A

systemy konstrukcyjne i profile, 

 półfabrykaty, materiały do produkcji, 

środki pomocnicze do produkcji, 

 elementy budowlane, elementy gotowe, 

technika ocieniania i wietrzenia

szkłO

7A

szkło, wyroby ze szkła 

Okucia Drzwi 

421

Okucia drzwiowe, drzwi, technika 

 mocowania, technika bezpieczeństwa, 

technika organizacyjna

maszyny

3A3

maszyny, urządzenia, narzędzia, technika 

zakładowa, wyposażenie zakładu

inFOrmacje specjalisTyczne 

81

usługi, zrzeszenia, badania i rozwój, 

 informacje specjalistyczne

HOlz-HanDwerk

128
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prOgram 
 specjalisTyczny
podczas specjalnych pokazów i imprez tematycznych, dowiedzcie się państwo,  

co, tak naprawdę, liczy się w waszej branży.

 » pokaz specjalny „praktycznie badać – lepiej żyć“

 » architects’area

 » 7. Forum architektura-Okno-Fasada

 » nagroda innowacji architektura+

 » automatyzacja okna i fasady

aktualne informacje na frontale.de/supportingprogramme

kOmpleksOwa 
 Obsługa
na Targi fensterbau/frontale można dotrzeć z łatwością, dzięki dogodnej 

 lokalizacji w samym sercu europy. informacje dotyczące pobytu w norymbergii 

i dojazdu na targi znajdą państwo na stronie frontale.de/travel

pracownicy 47 przedstawicielstw, dla 106 krajów, chętnie udzielą odpowiedzi 

na wszelkie pytania odnośnie Targów fensterbau/frontale oraz podróży do 

 norymbergii. wszystkie informacje znajdują się również na stronie   

frontale.de/representatives
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ceny biletów

bilet jednodniowy eur 20

bilet jednodniowy dla uczniów/studentów eur 8

bilet okresowy eur 30

Katalog Targów eur 28

miejsce imprezy i termin
messezentrum nürnberg – centrum wystawiennicze 
w norymberdze, środa 26.3. – sobota 29.3.2014

godziny otwarcia
codziennie od godz. 9 do 18 
sobota od godz. 9 do 17 

serwis dla odwiedzających
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-49 39

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 38

visitorservice@nuernbergmesse.de

organizator
nürnbergmesse gmbH

podmioty ideowe i fachowe
 » Fachverband glas Fenster Fassade 

 baden-württemberg
 » landesinnungsverband des  glaserhandwerks 

rheinland-pfalz
 » landesinnungsverband des  bayerischen 

 glaserhandwerks

wszystkie bilety wstępu są ważne dla Targów  
fensterbau/frontale i HOlz-HanDwerk!
wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VaT.  
prospekt znajdą państwo na stronie frontale.de w następujących 
wersjach językowych: niemiecka, angielska, włoska, francuska, 
 rumuńska, rosyjska, czeska,  słoweńska, chińska, słowacka, turecka 
i portugalska.

przedsprzedaż biletów online 
bilety wstępu można szybko i wygodnie zamówić 
w  internecie w terminie od 29.1. do 24.3.2014: 
frontale.de/ticketshop

sklep z bonami online
bony na bilety wstępu na Targi fensterbau/frontale 
można realizować od 29.1. do 29.3.2014:  
frontale.de/voucher


