
MONTERIADA już od 31 stycznia na targach BUDMA w Poznaniu

Po  dwuletniej  przerwie  spowodowanej  pandemią  na  targi  BUDMA  w  Poznaniu  powraca

MONTERIADA. Tym razem pod hasłem: Zadbaj o ciepły dom. Na stoisku wydarzenia prezentowane

będą profesjonalne montażowe nowoczesnych wyrobów stolarki budowlanej.

MONTERIADA  2023,  organizowana  przez  Związek  POiD  wraz  z  Partnerami,  to  najbardziej

rozpoznawalne wydarzenie podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA

w Poznaniu. Stoisko wydarzenia to blisko 300m2 powierzchni. W strefie montażu prezentowane będą

pokazy  montażu  rozwiązań  Partnerów:  Aluplast,  DEWALT,  Glasslift,  Hörmann,  Klimas  Wkręt-met,

Lahti Pro, Nyxon, Proventuss, Selena, Soudal, Stalprodukt-Zamość, WIŚNIOWSKI. Okna, drzwi i brama

garażowa  montowane  będą  przez  monterów  wyposażonych  w  profesjonalną  odzież  roboczą,  z

użyciem nowoczesnych systemów montażowych, narzędzi i akcesoriów.

Bardzo  ważnym elementem MONTERIADY  2023  będzie  spotkanie  wystawców,  członków Związku

POiD, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z branżą stolarki. Posłuży

ono wymianie doświadczeń i dyskusji na temat przyszłości branży w 2023 roku. Już teraz zapraszamy

do udziału w spotkaniu w środę 1 lutego, o godz. 16.30 w hali nr. 5, na stoisku 108 targów BUDMA.

MONTERIADA 2023 to gratka nie tylko dla inwestorów indywidualnych, którzy budują i remontują

swoje  domy,  lecz  także  dla  monterów.  Czekać  na  nich  będzie  strefa  Dobrego  Montażu,  gdzie

profesjonaliści  mogą  zapisać  się  na  szkolenia,  zapoznać  z  ofertą  produktową i  odebrać  gadżety.

Wspólnie  z  Polskim  Stowarzyszeniem  Dekarzy,  Związek  POiD  zorganizował  też  wizytę  klasy

patronackiej  ze  szkoły  branżowej,  połączoną  z  debatą  dla  uczniów.  W  sąsiedztwie  stoiska

MONTERIADY zlokalizowana będzie natomiast stała ekspozycja wyrobów Partnerów wydarzenia oraz

członków Związku POiD. 

MONTERIADĘ  2023  w  charakterze  Patronów  Merytorycznych  wspierają:  Instytut  Techniki

Budowlanej,  Międzynarodowe Targi  Budownictwa i  Architektury BUDMA i  Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy. 

Zapraszamy  do udziału  w  MONTERIADZIE  2023  na  Międzynarodowych  Targach  Budownictwa  i

Architektury BUDMA w Poznaniu.

31.01- 03.02 2023 roku

Stoisko nr 108 w hali 5

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na: 

https://www.facebook.com/events/385083617167894

https://www.facebook.com/events/385083617167894

