
Szkło ogniochronne POLFLAM®  
hitem targów FENSTERBAU 2016

Zakończone niedawno targi FENSTERBAU-FRONTALE w Norymberdze to jedna z najważniejszych  
w Europie imprez branżowych. Produkt, który pokazała na tych prestiżowych targach spółka POLFLAM, 
okazał się prawdziwym przebojem.

www.polflam.pl

Szkło ogniochronne gięte produko-
wane przez firmę POLFLAM zostało 
pokazane na targach po raz pierwszy 
– cieszyło się olbrzymim zaintereso-
waniem gości i stało się ich prawdzi-
wym hitem. 

Dla wielu projektantów oraz syste-
modawców była to wyjątkowa okazja 
do zapoznania się z tym produktem w 
skali 1:1.

Na odwiedzających czekał rów-
nież zestaw demonstracyjny szkła  
POLFLAM® we wszystkich klasach 
odporności ogniowej: od EI 30 aż do 
EI 180. Komplet materiałów zawiera-
jących informacje techniczne dla szkła 
w różnorodnych zastosowaniach 
można było przesłać na swój adres 
e-mail dzięki przygotowanej na targi 
aplikacji mobilnej.

Przygotowując targową ekspozycję, 
POLFLAM postawił przede wszystkim 
na najciekawsze produkty ze swojej 
oferty.

Szkło ogniochronne o dużych gabary-
tach, szkło ogniochronne gięte oraz 
szklana przegroda ogniochronna za-
montowana w systemach bezramo-
wych – zostały wyeksponowane jako 
narożna część konstrukcji stoiska. 

Pozwoliło to podkreślić istotne atuty 
szkła POLFLAM®: doskonałą przejrzy-
stość i niewielką grubość tafli.

Szkło ogniochronne gięte zostało pokazane 
na targach po raz pierwszy  i cieszyło się 
olbrzymim zainteresowaniem gości

Szkło POLFLAM® we wszystkich klasach 
odporności ogniowej: od EI 30 aż do EI 180 
– w zestawie demonstracyjnym



Kolejną ciekawą propozycją była możliwość dokonania 
przykładowych wyliczeń konstrukcyjnych dla konkretne-
go szkła POLFLAM® zastosowanego w różnych typach 
stolarki, systemie bezramowym oraz dla podłóg o od-
porności ogniowej (od wprowadzania elementów po-
przez kalkulację aż do optymalizacji cięcia). 
Służył do tego renomowany system LogiKal® firmy  
ORGADATA.

Tegoroczna edycja targów pobiła rekord frekwencji –  
w ciągu czterech dni przez hale wystawowe przewinęło 
się ponad 110 tys. zwiedzających. Dwie trzecie stanowili 
goście spoza Niemiec

www.polflam.pl

Na szczegółowe pytania gości targowych 
– techniczne i handlowe, odpowiadali osobiście 
pracownicy POLFLAM-u

Aplikacja mobilna umożliwiała odwiedzającym przesłanie kompletu 
informacji technicznych na swój adres e-mail


