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Trzy znaczące imprezy targowe związane z drewnem
EUROPA | Spotkania producentów i użytkowników w Poznaniu, Kijowie i Nitrze
Sezon jesiennych targów
drewna wspieranych
przez EUMABOIS
zainauguruje poznańska
DREMA.

We wrześniu w Europie odbędą się trzy
znaczące imprezy targowe związane z przemysłem drzewnym, wpisane
w kalendarz targowych wydarzeń Europejskiej Federacji Producentów Maszyn
do Obróbki Drewna EUMABOIS. Federacja uważa, że targi są dla producentów
ważnym narzędziem marketingowym,
pozwalającym zaprezentować nowe
produkty, ale też ocenić i porównać je
z produktami konkurencji oraz odbyć
rozmowy z potencjalnymi nabywcami
maszyn i urządzeń.
Najistotniejsze we wrześniu będą

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA w Poznaniu.
Będzie to 32. edycja tych targów, które
należą do największych imprez światowych wspieranych przez Eumabois.
Polska jest wciąż atrakcyjnym rynkiem zbytu maszyn światowych producentów, ale też wielu producentów
krajowych, rozwijających sprzedaż
na rynkach Europy. Część wystawców obecnych w Poznaniu w dniach
13-16 września pokaże się następnie w Kijowie na targach Lisderevmash. Są to najważniejsze ukraińskie targi maszyn do obróbki drewna
i leśnictwa. Odbędą się one w dniach
27-30 września. Każdego roku na tych
targach prezentują się wiodące firmy
ukraińskie i zagraniczne. Cieszą się one
zainteresowaniem wielu tysięcy zwiedzających. Na targach dominują maszy-

ny dla leśnictwa, do obróbki drewna,
produkcji mebli oraz do recyklingu poprodukcyjnych materiałów drzewnych.
Tematycznie Lisderevmash obejmują
wszystkie etapy obróbki drewna.
Już w czerwcu około 100 firm
zgłosiło swoje uczestnictwo. Co piąta

Wood-Mizer, Wravor i wiele innych.
Każda z nich będzie reprezentowana
na stoisku przez oficjalnego przedstawiciela na Ukrainie, jak również
przez dostawców i dystrybutorów
maszyn. Na odkrytym terenie prezentowane będą wielkie maszyny dla

Trzy znaczące imprezy targowe związane z przemysłem
drzewnym są we wrześniu w kalendarzu imprez
Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki
Drewna EUMABOIS.
pochodziła z zagranicy. Spośród najbardziej znanych marek obecne będą:
Altendorf, Biesse, Forezienne, Griggio, Homag, Houfek, Ledinek, Leitz,
Leuco, Mebor, Polytechnik, Rehau,
Rojek, SCM Group, SIA, Stihl, Serra,

tartaków i do pozyskania drewna, ale
także, w ramach projektu Wood Energy, maszyny i urządzenia do przerobu drewnianych pozostałości, peletu
i brykietów.
W analogicznym terminie – od 27 do

Nicea kolejnym adresem firmy Brzechwa
FRANCJA | Postawiono już cztery rezydencje w konstrukcji drewnianej
Kompleks wytwornych obiektów ekologicznych
dla świata filmowego wykonuje producent domów
z drewna z Obornik Wielkopolskich.

Interesujący kontrakt realizuje we Francji firma BRZECHWA z Obornik Wielkopolskich. Ten producent domów drewnianych postawił już cztery okazałe
rezydencje willowe z KVH na zboczach
Cannes, skąd rozpościera się wspaniały
widok na Lazurowe Wybrzeże i Morze
Śródziemne. Miasto znane jest dzięki
międzynarodowemu festiwalowi filmowemu, więc lokalna inwestorka realizuje
kompleks wytwornych obiektów ekologicznych dla świata filmowego.
REKLAMA

centrum Hundeggera obrabiamy wszystkie drewniane elementy, które nasza ekipa
montuje na miejscu.
Zważywszy, że jest to budownictwo
szkieletowe, to drewna wartościowo w całym obiekcie jest na poziomie 15-20 proc.
– Na pięknie położonych działkach ze wykorzystanych materiałów. W zależnostarodrzewem i z widokiem na morze sta- ści od wielkości domu, jest to 7-12 kubiwiamy domy o różnej kubaturze – mówi ków. Zdecydowanie dominuje natomiast
Ireneusz Brzechwa, właściciel firmy. szkło. Wszystkie domy mają płaskie dachy,
– Konstrukcja domów o powierzchni 270 a pokrycie stanowi specjalna membrana
i 320 m2, parterowych lub z nadbudówką, dachowa. Na stropy wykorzystuje się ekow których jest okazały livingroom, wyko- logiczne systemy Steico, dobrze przyjmonana jest z drewna klejonego KVH, albo- wane w zachodniej Europie.
wiem na zachodzie Europy nie tylko tak
Do tej pory wykonano cztery domy,
okazałych domów nie stawia się już z litego a obecnie przygotowywane są w Obornisurowca. My realizujemy projekty dostar- kach konstrukcje następnych, bo po 1 liczane przez kontrahenta i na posiadanym stopada, a więc po sezonie wakacyjnym,

zaplanowany jest montaż kolejnych dwóch
domów. Umowa zakłada w kolejnych latach montaż 10-15 domów rocznie. Firma
Brzechwa jest technicznie przygotowana na
takie realizacje, jednak ostatnie słowo należy do inwestora, który – jak wynika z folderu reklamowego – oferuje nieruchomości
z przydomowym basenem, w cenie od 1,5 do
2,5 mln euro. Wznoszone przez polską firmę
obiekty na tyle się podobają, że prowadzone
są pertraktacje z następnym inwestorem.
– Dla nas to także ciekawe zlecenie,
albowiem poznajemy nowe technologie,
choćby właśnie pokrywania dachu wspomnianą membraną EPD – mówi Ireneusz
Brzechwa. – Jest to drogie rozwiązanie,
ale efektowne i trwałe. Nowością dla nas
było też zaprojektowanie systemów odpro-

30 września odbywać się będą międzynarodowe targi dla przemysłu drzewnego i leśnego LIGNUMEXPO-LES w Nitrze (Słowacja).
To 20. edycja tych biennale, zorganizowanych po raz pierwszy przed
25 laty. Podczas pierwszej imprezy,
na przełomie września i października
1991 r. zaprezentowało się 222 wystawców na powierzchni 12 000 m². W ciągu pierwszych 15 lat impreza cieszyła
się rosnącym zainteresowaniem, ale
w miarę nasycenia techniką lokalnych
firm zdecydowano się na dwuletni
cykl wystawienniczy. Profil tematyczny targów ustabilizował się i obecnie
impreza skupia wystawców ze Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, Włoch,
Polski i Węgier. Poprzednia edycja
zgromadziła 174 wystawców i przyciągnęła 8230 gości. l
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wadzania wody z ewentualnych opadów
atmosferycznych wewnątrz, w ścianach,
przez co elewacja jest gładka i dom ma
swój styl. Na początku stawialiśmy tylko
domy do etapu stanu surowego zamkniętego. Jednak nasza partnerka z Francji
naciskała na wykonanie także prac wykończeniowych, więc stworzyliśmy odrębną ekipę, która będzie wchodziła do kolejnych, postawionych przez nas domów. Nie
wykonujemy jedynie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, ze względu na
specyficzne we Francji zasady ich odbioru
przez odpowiednie służby oraz ewentualne problemy z szybkim usuwaniem możliwych drobnych usterek. Wygodniej jest to
realizować lokalnemu wykonawcy.
Po Nepalu, dokąd przed dwoma laty
dostarczono 27 drewnianych domów
rekreacyjnych, które przetrwały zeszłoroczne trzęsienie ziemi oraz Norwegii,
dokąd dostarczono drewniane domy prefabrykowane, jest to kolejna zagraniczna
realizacja polskiego producenta. l
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