Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego
oraz Elementów Wykończenia Wnętrz
KOLONIA, 21 - 24 MAJA 2019
2019
INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

3.2 nowość , 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2

Godziny otwarcia

wystawcy 8.00-19.00 / odwiedzający 9.00-18.00

Wystawcy 2017

1.732 firm z 60 krajów, w tym 50 firm z Polski

Odwiedzający 2017

69.000 gości ze 152 krajów

Częstotliwość

co dwa lata

hale 4.2, 6, 10.2

hale 3.2, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 7, 8
hale 9, 10.1,
11.1, 11.2

Zakresy tematyczne
Materials & Nature
naturalne drewno, fornir, parkiet, elementy wykończenia wnętrz, powierzchnie
i papiery dekoracyjne, laminaty, tworzywa drzewne, warstwowe i mineralne,
obrzeża, materiały do obróbki powierzchniowej, kleje, cylindry, blachy
Function & Components
półfabrykaty do produkcji mebli skrzyniowych, kuchennych, biurowych i regałów,
okucia, zamki, części konstrukcyjne do mebli, oświetlenie i systemy oświetleniowe
Textilee & Machinery
Textil
materiały tapicerskie, akcesoria tapicerskie, tkaniny obiciowe i skóry, maszyny
do produkcji mebli tapicerowanych i materaców
Zakresy rozszerzone
tworzywa i materiały do produkcji mebli
półfabrykaty do produkcji mebli skrzyniowych, biurowych oraz regałów
materiały do obróbki powierzchniowej oraz akcesoria
maszyny, narzędzia, urządzenia i elementy pomocnicze do obróbki powierzchniowej
okucia i części konstrukcyjne, akcesoria meblowe
systemy oświetleniowe i oświetlenie do mebli i wnętrz
maszyny ręczne, narzędzia, urządzenia, elementy do produkcji mebli i obróbki drewna
maszyny do produkcji mebli i obróbki drewna (stacjonarne)
materiały oblekane i obiciowe do tapicerowania
materiały tapicerskie, akcesoria tapicerskie oraz akcesoria
półfabrykaty tapicerskie, do produkcji materacy oraz łóżek
maszyny, narzędzia, urządzenia, elementy pomocnicze do tapicerowania i obróbki
elementy wykończeniowe na ściany i sufity, okna i elementy wykończeniowe
podłogi i elementy dodatkowe, parkiet, korek i inne drewniane pokrycia podłogowe
materiały posadzkowe, izolacyjne, zabezpieczenia powierzchni drewnianych
maszyny i osprzęt do układania parkietów oraz laminatów
drzwi, bramy i akcesoria, materiały do rozbudowy wnętrz
elementy gotowe do wyposażenia wnętrz
informacja i organizacja, usługi, serwis
Mobile Spaces
podłogi, uszczelki, fabrykaty z tworzyw sztucznych, skóry, lekkie konstrukcje,
oświetlenie i rozwiązania elektryczne, maszyny, produkcja powierzchni,
materiały tapicerskie, systemy zamykania, tekstylia, mechanizmy regulujące

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze Targów w Warszawie lub na Ticket-Shop www.interzum.de
Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7 · 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 · Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl · www.koelnmesse.pl

