
 

   

THE  INTERIOR  BUSINESS  EVENT 
 

Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz  
   

KOLONIA, 13-19 STYCZNIA 2020 
 

www.imm-cologne.de // www.imm-cologne.com  
 

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 
                                                                              

                               

            
                

 

Organizator  korporacja targowa Koelnmesse GmbH  

Położenie  dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy 

 

Wstęp wystawcy  13-17.01.2020 8.00-19.00 / 18.01.2020  9.00-19.00 / 19.01.2020   9.00-18.00 
 

Wstęp odwiedzający  13-17.01.2020 9.00-18.00 / 18.01.2020 10.00-18.00 / 19.01.2019 10.00-17.00 
 

Dni dla publiczności  17-19.01.2020  

 

Częstotliwość       imm cologne  (co roku) - równolegle - LivingKitchen®  (lata nieparzyste)    

imm cologne 2019  wystawcy  1.250 firm z 52 krajów w tym 71% z zagranicy 

LivingKitchen 2019 wystawcy     200 firm z 28 krajów w tym 49% z zagranicy  

odwiedzający  150.000 gości ze 145 krajów  
 

PURE  
 

Pure Atmospheres hale targowe 11.1, 11.2, 11.3 
Holistyczne filozofie wnętrz mieszkalnych wiodących designerskich marek  
 

Pure Architects hale targowe 4.2 
 Holistyczne koncepcje wnętrz mieszkalnych i wyposażenia przestrzeni łazienek,  

aranżacji ścian, sufitów oraz oświetlenie i inteligentny dom (Smart Home) 
 

Pure Editions hale targowe 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
 Innowacyjne wzornictwo wyposażenia wnętrz i nowoczesne oświetlenie,  

koncepcje produktów o limitowanym charakterze,  
Dom - wnętrze na scenie (Das Haus - Interiors on Stage) 

HOME  
 

Home Scenes hale targowe 6, 10.1, 10.2 
Nowoczesne meble dla ekskluzywnego komfortu - inspiracje dla wnętrz  
ukierunkowanych na styl życia: zestawy mebli do siedzenia, fotele, sofy  
wolnostojące, kanapy wielofunkcyjne, meble do sypialni i jadalni 
 

Home Settings hale targowe 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8 
 Inteligentne meble dla nowoczesnych aranżacji domu - do samodzielnego  

montażu: zestawy mebli do siedzenia, fotele, sofy wolnostojące, kanapy  
wielofunkcyjne, meble do sypialni i jadalni  

 

Home Sleep hale targowe     9, 5.2  
 Cały świat snu - zapewnia innowacyjny komfort: materace i systemy  

sypialniane, łóżka kontynentalne, łóżka wodne  
 

Touch by imm cologne hale targowe Bulwar północny 
 Cyfrowe trendy wnętrz mieszkalnych i wyposażenia dla branży meblarskiej, 

platformy/portale, handel internetowy, dostawcy komponentów technicznych  
 

DesignFest by blickfang  hale targowe 2.1 
Zaprojektowane by przyciągać wzrok - festyn wzornictwa i warsztaty  
dla innowacyjnych produktów młodych, niezależnych projektantów, akcesoria  
domowe, moda i biżuteria, 17-19.01.2020 otwarte dla wszystkich 

  
Bilety wstępu                 do nabycia online poprzez Ticket Shop 
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