Wrocław, 4 marca 2015
Informacja prasowa

XXIX TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD
JUŻ ZA 22 DNI!
Odliczanie się rozpoczęło, do najbliższej edycji Targów Budownictwa TARBUD, które odbędą się
w dniach 27 - 29.03.br. w Hali Stulecia, pozostało już tylko 22 dni. Do dyspozycji wystawców
przeznaczono blisko 4000 m2 powierzchni wystawienniczej pod zabytkową kopułą Hali Stulecia
oraz 1500 m2 na placu pod Iglicą.

Kobiety! Heble w dłoo!
Podczas tegorocznego TARBUDU odbędą się niecodzienne warsztaty stolarki dla kobiet. Kursy
są odpowiedzią na szybko rosnące zainteresowanie Pao tematyką związaną z renowacją mebli,
ręcznymi pracami dekoracyjno-wykooczeniowymi czy też własnoręcznym wykonaniem drewnianych
zabawek.
Przy stolarskich stołach będzie można nauczyd się jak używad fachowych narzędzi, żeby wykonad
drobiazg na prezent, zestaw mebli lub drewniany domek dla lalek dla najmłodszych pociech. Byd
może nie jedna kobieta obudzi w sobie drzemiącą duszę projektanta-konstruktora, a warsztaty
zainspirują Panie do realizacji autorskich projektów wymarzonych elementów wyposażenia wnętrz.
Zatem niech wióry lecą, gdyż nie ma nic cenniejszego niż satysfakcja z własnoręcznie wykonanego,
drewnianego skarbu. Więcej informacji znaleźd można na stronach https://wioryleca.wordpress.com/
oraz https://www.facebook.com/wioryleca/info?tab=page_info
Kto da więcej?
W ciągu trzech dni targowych pod kopułą Hali Stulecia powstanie jednorodzinny dom
o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Zainteresowani będą mogli nie tylko obserwowad „na żywo”
poszczególne etapy budowy, ale również wziąd udział w licytacji, która odbędzie się ostatniego dnia

TARBUDU. Na odwiedzających czeka moc innych atrakcji. Poza licznymi wykładami tematycznymi,
pokazami, ciekawostkami i konkursami, na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja łazienek
w Mobilnej Sali Ekspozycyjno-Szkoleniowej, zaprojektowana przez słynnego polskiego designera
Janusza Kaniewskiego. Wystawa wyposażona będzie w szeroką gamę produktów marki KOŁO.
Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD - największe wydarzenie branży budowlanej
na Dolnym Śląsku, gromadzące blisko 200 wystawców, m.in. producentów i dostawców materiałów,
narzędzi, maszyn i chemii budowlanej, firm specjalizujących się w usługach z zakresu stolarki
otworowej, techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz elektrycznej. Tematyka
skupia się na trzech głównych nurtach branżowych: budownictwie, wyposażeniu wnętrz i aranżacji
ogrodów. Podczas wydarzenia prezentowane są najnowsze technologie, nowatorskie rozwiązania
w obszarze projektowania przestrzeni zewnętrznej, ekologiczne i ekonomiczne podejście
do architektury. Organizatorzy przygotowują liczne konkursy zarówno dla wystawców jak i gości, trzy
dni targów gromadzą ponad 10 000 odwiedzających.
Targi odwiedzid będzie można w godzinach: 27.03.2015 – godz.10.00-18.00, 28.03.2015 –
godz.10.00-18.00, 29.03.2015 – godz.10.00-17.00. Bilety wstępu kosztowad będą od 7 do 15zł.
W sobotę i niedzielę na terenie targów TARBUD czynne będzie przedszkole targowe. Pozostałe
informacje znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.tarbud.wroclaw.pl
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