BIULETYN PRASOWY
MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I NARZĘDZI
DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I MEBLARSKIEGO DREMA
POZNAŃ, 12-15 WRZEŚNIA 2017

Wdrażanie innowacji podstawą sukcesu – DREMA 2017
Aby dynamika rozwoju branży drzewnej i meblarskiej wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie,
potrzebne są inwestycje w innowacyjne technologie, coraz doskonalsze maszyny do obróbki
drewna, nowoczesne oprogramowania. To i znacznie więcej będzie dostępne już podczas
wrześniowych Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, w dniach 12-15 września 2017 r.
Targi DREMA są rekomendowane przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki
Drewna EUMABOIS. Wydarzenie to stwarza znakomitą możliwość, z jednej strony - prezentacji
nowych produktów i udoskonalonych rozwiązań dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, z drugiej zapoznania się z szeroką ofertą firm i kierunkami rozwoju branży. Czterodniowe spotkanie obfitować
będzie w wiele nowinek technologicznych: dedykowaną mobilną aplikację, wirtualny spacer, systemy
VR, jak również mnóstwo wydarzeń specjalnych.
Tegoroczna ekspozycja targów DREMA obejmować będzie 6 pawilonów wystawienniczych (3, 4, 5,
5A, 6, 6A) oraz teren otwarty. Udział w nich weźmie blisko 400 wystawców, którzy zaprezentują
innowacyjne maszyny, nowoczesne technologie, oryginalne rozwiązania dla przemysłu drzewnomeblarskiego, jak również produkty uhonorowane Złotym Medalem MTP oraz szereg nowości
rynkowych. Każdy, kto pojawi się w dniach 12-15 września 2017 na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, będzie pod ogromnym wrażeniem, zarówno ekspozycji wystawienniczej, jak
i oferty wydarzeń towarzyszących, w tym konferencji, pokazów i stref specjalnych.

STREFA DESIGNU
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 09.00-17.00
Targi DREMA to miejsce, gdzie promowane jest drewno i to, co można z niego wykreować. Chcąc
pokazać, jak wiele zastosowań ma ten naturalny surowiec, w ramach Pawilonu Promocji Drewna w
hali nr 3 przygotowana zostanie specjalna przestrzeń – STREFA DESIGNU. Firmy, które na co dzień
zajmują się obróbką drewna, tworząc pomysłowe meble i przedmioty codziennego użytku, pokażą
swoje nieoczywiste eksponaty na powierzchni ponad 200 m2. STREFA DESIGNU powstała z myślą, aby
wspierać projektantów oraz ludzi z pasją i pomóc im wypromować nietuzinkowe pomysły i
rozwiązania. Tegoroczną przestrzeń Strefy Designu zagospodaruje Kronospan Szczecinek wraz z
Wydziałem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Inkubatorem firmy InfoTEC CNC oraz firmami:
Handicraft i Jagram. Całość będzie poświęcona stworzeniu kreatywnej przestrzeni do projektowania
oraz do spotkań konsultacyjnych.

STREFA WIEDZY
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 10.00-16.00
Strefa Wiedzy to przestrzeń specjalna obejmująca powierzchnię 500 m2, przeznaczona do promocji
wiedzy związanej z branżą drzewną: szkolnictwa, specjalistycznych kursów, doradców, ekspertów,
przedstawicieli nowych technologii. Przez 4 dni targowe przewidziano szereg atrakcji: konsultacje
z uczelniami wyższymi dot. wnioskowania o środki w ramach projektów badawczo-rozwojowych,
możliwość skorzystania z symulatorów wielozadaniowych maszyn leśnych typu harvester i forwarder,
konkursy z nagrodami, prezentacje ciekawego wykorzystania drewna w ogrodzie, a także duży
i różnorodny wybór literatury branżowej.

STREFA PARKIETU
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 09.00-17.00
W ramach Strefy Parkietu odbędą się: VIII WARSZTATY BRANŻY PARKIETÓW I USŁUG PARKIECIARSKICH,
podczas których prezentowane będą najnowsze produkty i technologie stosowane w parkieciarstwie.
Warsztaty wypełnią praktyczne pokazy mistrzów zawodu oraz wykłady i szkolenia specjalistyczne.

Otwarte szkolenie dla rzeczoznawców parkieciarstwa
→ 13-14 września 2017, Pawilon 3, godz. 11.00-15.00
Aktualna specjalistyczna branżowa wiedza to niezbędnik rzeczoznawcy. W ramach Strefy Parkietu,
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zorganizowało szkolenie, w którym wybitni przedstawiciele
branży, eksperci i naukowcy w ramach prezentacji przybliżą najnowsze skomplikowane zagadnienia
i problemy związane z realizacją prac parkieciarskich, w szczególności: oceny przygotowania podłoża,
zastosowanych materiałów i technologii, wykończenia powierzchni, prawnych aspektów związanych
z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy.

Szkolenie i egzaminy na Czeladnika i Mistrza parkieciarstwa
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 09.00-17.00
Zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy.
Kandydaci pod nadzorem komisji egzaminacyjnej będą mieli możliwość zdobycia dyplomów
czeladnika lub mistrza w zawodzie parkieciarz. Część praktyczna egzaminów realizowana będzie
w ramach pokazów na Warsztatach, a egzamin pisemny (po pozytywnym zaliczeniu części
praktycznej) odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Uczestnicy i obserwatorzy
zapoznają się również z najnowszymi rozwiązaniami w systemie kształcenia zawodowego.

Profesjonalne stanowisko pracy parkieciarza, stolarza, cieśli
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 09.00-17.00
Producenci maszyn i urządzeń do obróbki drewna dla parkieciarzy, stolarzy, cieśli, producenci
profesjonalnej chemii i nie tylko, zaprezentują swoje najnowsze produkty i technologie. Prezentacje
uzupełnią intensywne szkolenia i pokazy firm: FESTOOL, ARMES, MAFELL, BOCHEM, BLANCHON,
HARTZ-LACK , JANSER, MAT-TAR

Poligon prezentacji lakierniczych
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 5A, godz. 09.30-16.30
Interaktywna wystawa urządzeń do obróbki powierzchni oraz produktów dedykowanych
lakierowaniu drewna, to jedyne takie wydarzenie, podczas którego w praktyce można przetestować
nowoczesne rozwiązania. Tylko na tej przestrzeni demonstracyjnej goście mają szansę zapoznać się z
pracą ścian lakierniczych: wodnej i suchej, pomp oraz aplikacji różnych producentów, a także
spróbować sił w malowaniu czy szlifowaniu. Program tegorocznego "Poligonu Umiejętności"
obejmować będzie: zapoznanie się z produktami do uszlachetniania powierzchni drewna, ocenę
parametrów użytkowych otrzymanych powłok, takich jak: siła krycia, wartość kolorystyczna,
jednolitość matowości, a także parametrów mieszanek pod kątem szybkości schnięcia oraz czasu
żywotności mieszanki. Drugiego dnia targów (13 września, godz. 10.30 – 13.00) odbędą się bezpłatne
wykłady - wysłuchać będzie można ciekawych wystąpień specjalistów branży obróbki materiałów z
drewna.

Spotkania kooperacyjne B2B Wood Meetings
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 3, godz. 10.00-16.00
Prezentacja firm i spotkania kooperacyjne branży drzewnej, organizowane z ramienia Polskiej Izby
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, dające możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych.
Udział potwierdziły przedsiębiorstwa i stowarzyszenia zagraniczne: AHEC - American Hardwood
Export Council, Malaysian Timber Council, Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum, QWEB – Quebec
Wood Export Bureau, Moelven (Norwegia).

DREMA DZIECIOM i SENIOROM – Fabryka Mebli Na Żywo
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 6, godz. 09.00-17.00
Fabryka Mebli Na Żywo, koordynowana przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, to wyjątkowa idea, łącząca szczytny, charytatywny cel przyświecający
uczestnikom z towarzyszącą jej przestrzenią edukacyjną, która pozwoli gościom targów na
zapoznanie się z technologiczną stroną procesu produkcji mebli. W ciągu czterech dnia trwania
targów, przy czynnym udziale studentów uczelni i jednostek badawczych z dziewięciu państw regionu
Morza Bałtyckiego (projekt naukowo-badawczy BaltSe@anioR), oraz zaangażowaniu partnerów z
branży drzewnej i meblarskiej, powstanie łącznie 10 zestawów mebli dla dzieci, którego skład
stanowią: łóżko z materacem, szafa, biurko, regał oraz 5 kompletów mebli dla seniorów (łóżko z
materacem i regulowanym stelażem, stolik nocny). Meble wytworzone w ramach projektu DREMA
DZIECIOM I SENIOROM przekazane zostaną do potrzebujących wsparcia seniorów oraz dzieci z
domów dziecka czy rodzin zastępczych.

DREMA DZIECIOM i SENIOROM – Polska Fabryka Mebli
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 5, godz. 09.00-17.00
Polska Fabryka Mebli pozwoli zaprezentować możliwości polskich producentów maszyn i narzędzi do
obróbki drewna, zrzeszonych w Stowarzyszeniu DROMA, w zakresie kompleksowych rozwiązań
wyposażenia technologicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora drzewnego
i meblarskiego. Proces technologiczny obejmować będzie wszystkie fazy obróbki elementów, od
momentu rozkroju wysuszonej tarcicy do końcowego montażu mebli. Dodatkowo uczestnicy PFM
pokażą sposoby zagospodarowania odpadów, powstających w procesie produkcyjnym. Produktem
finalnym będą meble dziecięce oraz meble dla seniorów, które zostaną przekazane na cele
charytatywne.

Wykłady z zakresu bezpieczeństwa maszyn
→ 12, 13, 15 września 2017, sala konferencyjna, pawilon 6, godz. 11.00-14.30
Cykl wykładów dotyczący tematyki bezpieczeństwa maszyn, przygotowany przez uznanych w branży
specjalistów: „Budowa bezpiecznych maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego” (RAControls
Sp. z o.o.) oraz „Oznakowanie „CE” maszyn do przemysłu drzewnego. Czym jest Certyfikacja i kiedy
wymagana. Weryfikacja maszyny przy oddawaniu do użytku” (Cube Systems Sp. z o.o.).

Wyczarowane z drewna
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 5, godz. 09.00-17.00
Wystawa prezentująca prace nadesłane na konkurs praktyczny, polegający na wykonaniu przedmiotu
z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który przemysłowo nie jest produkowany z tych
surowców. W ostatnim dniu targów nastąpi uroczyste wręczenie nagród dla uczestników
(15.09.2017, godz. 13.00).

Mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ
→ 12 - 15 września 2017, pawilon 5, godz. 09.30-16.30
Szesnasta już edycja mistrzostw, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży
drzewnej z uwagi na element sportowej rywalizacji, przyjazną atmosferę i wyśmienitą zabawę! Konkurs
podzielony jest na dwa etapy - dzienny oraz finałowy. Zadaniem uczestników jest wbicie pięciu 3,5-calowych
gwoździ w drewniane kantówki pięcioma uderzeniami młotka (jeden gwóźdź jednym uderzeniem). Finał
odbędzie się 15.09.2017 o godz. 13.30.

Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa, zarówno w obszarach
operacyjnych jak i rynkowych?
→ 14 września 2017, sala konferencyjna, pawilon 6, godz. 11.00-15.00
Przedstawiciele firmy 4 Results Sp. z o.o. podczas jednodniowej konferencji zaprezentują nowe
metody usprawnień oraz zainspirują efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw. Przedstawiona
zostanie tematyka: metoda Quick Response Manufacturing (QRM), program Total Productive
Maintenance (TPM), program Training Within Industry (TWI), strategie sprzedaży.

Pokazy wózków widłowych Toolmex Truck
→ 12 - 15 września 2017, teren otwarty – strefa 10, godz. 09.30-16.30
Operatorzy wózków widłowych, reprezentujący firmę Toolmex Truck, na otwartej, zaimprowizowanej
powierzchni 400 m2, wykorzystując swoje umiejętności i parametry wózków widłowych zaprezentują
dziesiątki manewrów magazynowych, które zweryfikują możliwości techniczne maszyn
w wykonywaniu codziennych operacji magazynowych. Pokaz będzie skupiał się na zaprezentowaniu
najważniejszych cech urządzeń: przyśpieszanie i hamowanie, zwrotność podczas pokonywania
slalomów i ostrych zakrętów, moc hydrauliki podczas podnoszenia mniejszych wózków większymi
urządzeniami. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z modelami wózków widłowych takich marek,
jak: HYUNDAI, HANGCHA oraz NOBLELIFT.

ZŁOTY MEDAL MTP 2017
W roku bieżącym, 11 produktów w ramach targów DREMA uhonorowanych zostało Złotym
Medalem! Szukajcie ich na specjalnie oznaczonych stoiskach!
NOWOŚCI
Nowe produkty stanowią największą atrakcję dla zwiedzających targi, a dla wystawców to znakomita
okazja do zaprezentowania swojej oferty firmowej i dotarcia do świadomości konsumentów. Goście
odwiedzający tegoroczną edycję targów DREMA będą mogli zapoznać się z 46 nowościami, które
będą oznaczone specjalnymi naklejkami!

DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Bilet wstępu na targi upoważnia do zwiedzenia trzech odbywających się w tym samym miejscu
wydarzeń: Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
DREMA, Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA,
Międzynarodowych Targów Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli
Tapicerowanych SOFAB.
Godziny otwarcia targów: 12 września (wtorek): 9.00 – 17.00, 13 września (środa): 9.00 – 17.00,
14 września (czwartek): 9.00 – 17.00, 15 września (piątek): 9.00 – 16.00.
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