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4INSULATION 
dla branży bezpieczeństwa
i energooszczędności

Targi 4INSULATION to platforma spotkań wytwórców 

materiałów, producentów rusztowań i konstruktorów 

budowlanych z architektami, przedstawicielami bran-

ży BHP i PPOŻ oraz instalatorami. Pierwsza edycja od-

była się w lutym 2019 roku. Wydarzenie przyciągnęło 

najważniejsze firmy z branży, a także wielu zwiedza-

jących, w tym instalatorów, inwestorów, architektów, 

a także decydentów firm przemysłu energetycznego, 

chemicznego i petrochemicznego.

4INSULATION to jedyne 
w Polsce targi dedykowane 
branży izolacji przemysło-
wych. Wydarzenie jest więc 
najlepszym sposobem nawią-
zania kontaktów biznesowych 
z przedstawicielami polskich, 
a także  zagranicznych firm. 

4INSULATION to miejsce pre-
zentacji najnowszych techno-
logii z zakresu izolacji prze-
mysłowych: nowatorskich 
produktów oraz  innowacyj-
nych materiałów wykonanych 
w ekologiczny sposób

Markus Biland, MABI

MABI to szwajcarski producent maszyn do obróbki blach, 
specjalizuje się w technologii izolacji. Targi mają dla firmy 
ogromne znaczenie. Możemy zaprezentować specjali-
stycznej publiczności nasze innowacje, takie jak nowe 
i ekonomiczne linie do produkcji rur MABI 3000E EVO czy 
MABI 12-2 Vario i MABI 16-3 Vario.  

Choć idea targów zmierza w kierunku odnawialnych źró-
deł energii, to instalatorzy, którzy zajmują się izolacjami 
przemysłowymi też odnajdą coś dla siebie. 4Insulation to 
rozwiązania stosowane wszędzie tam, gdzie wykorzysty-
wane jest ciepło technologiczne do 600 stopni Celsjusza. 
– Nie zapominamy o budownictwie wielkokubaturowym, 
gdzie korzysta się z tzw. instalacji HAVAC, odpowiada-
jących za odprowadzanie ciepła, chłodu lub klimatyzacji 
– podkreśla Paweł Gajewski, który odpowiada za mery-
toryczne przygotowanie wystawy.  Dlatego targi 4INSU-
LATION są zarówno kontynuacją wcześniejszej tematyki 
izolacji przemysłowej, jak i zupełniej nowego kierunku 
izolacji odnawialnych źródeł energii.
Odbiorcami targów są instalatorzy oraz firmy projekto-
we, które poszukują nowych materiałów o jak najlepszych 
właściwościach izolacyjnych. 4INSULATION skierowane 
jest także do firmy, które zajmują się produkcją materia-
łów izolacyjnych oraz narzędzi do ich montażu, a także 
samym montażem. Dużą część targów stanowią również 
przedsiębiorstwa, które dostarczają maszyny do prefa-
brykacji izolacji. Obecna jest, także branża zajmująca się 
materiałami pomocniczymi, czyli narzędziami oraz ele-
mentami do mocowania konstrukcji izolacyjnych. 



Konferencja HEAT NOT LOST

4Insulation

HEAT NOT LOST to jeden z najważniejszych punktów 
targów 4INSULATION. Co roku Polska Organizacja 
Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju or-
ganizuje wydarzenie, zapraszając do współpracy bran-
żowych specjalistów z całego świata. Konferencja jest 
doskonałą okazja do poznania najnowszych rozwiązań, 
a także naukowych doniesień z tej gałęzi przemysłu.

Poprzednia spotkanie odbyło się 
w lutym 2020 roku i przebiegła 
pod hasłem kogeneracji. Konfe-
rencje podzielono na trzy panele. 
Pierwszy z nich dotyczył gazu. 
W drugim panelu znalazły się 
tematy dotyczące kogeneracji 
z biomasy, nowych możliwości 
piecy oscylacyjnych do produkcji 
energii z odpadów RDF czy wdro-
żenia oraz korzyści z hybrydowej 
siłowni kogeneracyjnej zasilanej 
zmikronizowaną biomasą. Ostat-
nia część dotyczyła energii elek-
trycznej. Wśród tematów podjęto 
zagadnienia dotyczące kogene-
racji energii elektrycznej i ciepła, 
aktualnego systemu wsparcia 
produkcji energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji.

Schwartmanns uznaje Polskę 
za bardzo ważny rynek; to wła-
śnie główny powód naszego 
udziału w 4Insulation.
4Insulation to jedyna platfor-
ma dedykowana izolacjom 
przemysłowym. Zespół orga-
nizacyjny jest bardzo profe-
sjonalny!  Odwiedzający targi 
rekrutują się z runku lokalne-
go (Polski) i zagranicznych 
(ostatnim razem mieliśmy bar-
dzo dobry kontakt z klientami 
z Norwegii)! 
Schwartmanns to znana na 
całym świecie marka oferująca 
wysokiej jakości maszyny do 
obróbki blach. Schwartman-
ns koncentruje się na branży 
izolacji przemysłowych i jest 
liderem rynku tego segmentu 
w Polsce. 
Najnowsze osiągnięcia to - in-
nowacyjna maszyna do cięcia 
laserowego do pracy na zwoju 
blachy; nowe cyfrowe rozwią-
zanie pomiarowe do zamonto-
wania w miejscu pracy maszyn 
i nowe rozwiązania w zakresie 
zwijarek krawędziowych.

Thomas Pitsch, Schwartmanns
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Bezpieczne targi  
są możliwe

W obecnym czasie bezpieczeństwo jest kluczowe. Dzięki dużym 
przestrzeniom wystawienniczym, zachowaniu odstępów między 
stoiskami, wygrodzonymi miejscami do spotkań, nowoczesny-
mi bramkami dezynfekującymi, spotkania w Targach Kielce są 
naprawdę bezpieczne.

Najwięksi wybrali 4Insulation:

Firmy uczestniczące w 2019 roku.

Systemy rejestracji online  
dla wystawców,  

mediów i zwiedzających

Bramki do dezynfekcji
i bezdotykowego

pomiaru temperatury

2
1 3

Limitowana liczba
uczestników - system

precyzyjnego liczenia osób

2 m

Oznakowane, bezpieczne
strefy do wejścia,
z zachowaniem
2 m odległości

Obowiązek zasłaniania 
nosa i ust

Obowiązkowa 
dezynfekcja rąk

Regularna dezynfekcja
powierzchni wspólnych

Szerokie ciągi
komunikacyjne

Bezpieczne rozmowy

3 m


