
                                                                                                           

 

 

 
                                                                                                 Νυρεµβέργη, 16 – 19 Μαρτίου 2016 

 
Κορυφαία διεθνής έκθεση για κτιριακές 
προσόψεις, αλουµίνια, πόρτες & παράθυρα, 
επεξεργασία ξύλου & ξυλουργική 

 
Η FENSTERBAU/FRONTALE, µεγαλύτερη διεθνής εµπορική έκθεση για τις κτιριακές προσόψεις, αλουµίνια, 
παράθυρα και πόρτες, θα παρουσιάσει και πάλι τις καινοτοµίες του κλάδου από 16 έως 19 Μαρτίου 2016 στο 
εκθεσιακό κέντρο της Νυρεµβέργης. Αρχιτέκτονες, έµποροι, κατασκευαστές & επαγγελµατίες απ’ όλο τον κόσµο 
συγκεντρώνονται κάθε δύο χρόνια στην έκθεση για να συζητήσουν πώς οι τάσεις στο design και η αισθητική 
συνδυάζονται µε τη µέγιστη απόδοση & εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. Επίκεντρο αποτελούν οι λύσεις 
αυτοµατισµού στα παράθυρα και τις προσόψεις.  
 

Τη δυναµική της έκθεσης ενισχύει η παράλληλη διεξαγωγή της HOLZ-HANDWERK 2016, ευρωπαϊκής 
εµπορικής έκθεσης επεξεργασίας & µηχανολογικού εξοπλισµού της βιοµηχανίας ξύλου. Επίκεντρο της έκθεσης 
αποτελεί το ζωτικό στοιχείο ξύλο. Στο πλαίσιο της HOLZ-HANDWERK παρουσιάζονται οι τελευταίες τάσεις 
και καινοτοµίες για τον κλάδο ξυλουργικής & επεξεργασίας ξύλου – από µηχανές κοπής και αλέσµατος έως και 
µηχανές επεξεργασίας ξύλου, κι ως εκ τούτου αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες διοργανώσεις για ξυλουργούς 
κι επιπλοποιούς στην Ευρώπη. 
 

Τα τελευταία χρόνια, το εκθεσιακό δίδυµο των FENSTERBAU/FRONTALE και HOLZ-HANDWERK έχει 
εδραιωθεί ως κορυφαίο highlight του κλάδου, προσελκύοντας περισσότερους από 1,320 εκθέτες and 108,000 
εµπορικούς επισκέπτες. 
Τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες και 
κατανέµονται ως εξής στο χώρο 
 

• “Profile” (Hall 3Α, 4Α, 5, 6, 7, 7Α, 8) : Παράθυρα, υαλόφρακτα (δίφυλλα) παράθυρα παντός τύπου, προφίλ 
αλουµινίου, προσόψεις, αίθρια αλουµινίου, ξύλου, PVC, ηµιτελή προϊόντα, υλικά και βοηθητικά 
παραγωγής, εξοπλισµός σκίασης, ηλιοπροστασίας κι εξαερισµού, υλικά επιστρώσεως, προϊόντα 
στεγανοποιήσεως, υλικά που έχουν ως βάση το ξύλο, κόλλες και ταινίες επικόλλησης, προϊόντα λειάνσεως, 
χρώµατα, βερνίκια, βαφές 

• “Glass” (Hall 7Α ) : Γυαλιά, γυάλινα προϊόντα (φιµέ, τζάµια ασφαλείας, τζάµια διάχυσης του φωτός, 
θερµοµονωτικά, υαλότουβλα κλπ), υαλοπίνακες  

• “Hardware (Hall 1, 2, 4) : Βιοµηχανικές πόρτες, πόρτες και πύλες, συστήµατα αυτοµατισµού, εξοπλισµός 
ασφαλείας, οργάνωση γραφείου  

• “Machines” (Hall 3, 3Α) : Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις κι εργαλεία για επεξεργασία ξύλου, γυαλιού, 
πλαστικού και µετάλλων, λειτουργικά συστήµατα & εξοπλισµός 

• “Technical Information”(Halls 1 – 8) : Υπηρεσίες, σύνδεσµοι, έρευνα & ανάπτυξη, τεχνικές πληροφορίες 
• “HOLZ – HANDWERK” (Halls  8 – 12) 

 
Ώρες λειτουργίας της FENSTERBAU/FRONTALE 2016:   Καθηµερινά, 16.- 18. Μαρτίου: 10π.µ.- 7µ.µ., 
                 Σάββατο, 19 Μαρτίου: 10π.µ.- 5µ.µ. 
 

Φροντίστε λοιπόν να προγραµµατίσετε την επίσκεψή σας στο µεγάλο αυτό γεγονός και προµηθευτείτε έγκαιρα τα 
εισιτήρια εισόδου µε έκπτωση, µέσω του γραφείου της Έκθεσης Νυρεµβέργης στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Παράλληλα ενηµερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για µετάβαση και διαµονή µέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του 
οµίλου µας Travel4Fairs, µε εξαιρετικές τιµές σε επιλεγµένα ξενοδοχεία µε εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της 
Νυρεµβέργης. 
 

Nuernberg Messe Greece, Γραφεία Έκθεσης Νυρεµβέργης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 
Γέρακας / Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@nuernbergmesse.gr, Travel4Fairs 
– Ταξιδιωτικό τµήµα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ. 
 


