Sajtóinformáció
Kitekintés a jövőbe: a BAU 2019 különbemutatói
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A BAU mindamellett neves partnerekkel működik együtt. Az alábbiakban egy
áttekintés olvasható.
„Smart WinDoor TripleS“
Az ift Rosenheim a "Smart WinDoor TripleS - Intelligens építési elemek Smart
Safe Secure" cím alatt, egy lakó- és munkahely példája kapcsán enged betekintést
az intelligens építési elemek, meghajtók, érzékelők és biztonsági rendszerek
felhasználásának világába. A hangsúly az elektromos meghajtású alkatrészek
egyszerű alkalmazásán, beszerelhetőségén, valamint az előírásoknak megfelelő
biztonságos kezelésén van.
Mindemellett foglalkoznak az összetett alkalmazások problémáival, mint például a
betörés elleni védelemmel, a tűz- és füstesetekkel, a viselkedésmóddal
áramkimaradáskor, a helytelen alkalmazásokkal, vagy a menekülési út
biztosításával. Az Ift Rosenheim szakemberei szemléltetik a normatív és jogi
alapokat, valamint az új irányvonalakat és vizsgálati eljárásokat is.
www.ift-rosenheim.de
„A jövő életterei“
A Fraunhofer-Allianz Bau különbemutatóján »A jövő életterei: digitális,
fenntartható, intelligens« innovatív termékeket és megoldásokat láthatunk a
következő témakörökben: digitalizáció (a BIM-től a digitális ikrekig); új
fenntarthatóság (építőanyag-újrahasznosítás és megújuló anyagok); intelligens
épületek. Az innovatív és fenntartható megoldásoknak meg kell felelniük az
épületek egyre növekvő igényeinek. Emellett egyre fontosabbá válik az átfogó
gondolkodásmód.
A Fraunhofer-Alliance Bau feladatának tekinti, hogy részletesen foglalkozzon a
meglévő innovációs igényekkel.
14 Fraunhofer-intézet szakértelmével segít abban, hogy interdiszciplináris
megoldásokat kínáljon az építőipar számára.
www.bau.fraunhofer.de
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„Az új norma: a fenntarthatóság”
Az új norma a fenntarthatóság, legalábbis annak kellene lennie. A legsürgetőbb
globális kihívásokat tekintve (mint például az éghajlatváltozás és a források
szűkössége) különösen az építőiparban van szükség hatékony válaszokra. A
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) különbemutatójának
keretében olyan jövőbeli témákhoz kapcsolódó megközelítésekkel és
megoldásokkal találkozhatunk, mint például a körkörös gazdaság, valamint
stratégiák az éghajlatsemleges építésre. Az építészek, tervezők, építők és gyártók
áttekintést kaphatnak a fenntartható építkezés helyzetéről, és segítséget, hogy
hogyan járulhatnak hozzá a gyakorlatban ahhoz, hogy a fenntarthatóság az új
szabvány kiemelt részévé váljon.
www.dgnb.de

„SMART LIVING“
A GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® különbemutatója a SMART
LIVING témára helyezi a hangsúlyt. Rávilágít az emberek, az épületek és a
technika közötti kölcsönhatásra. Továbbá egy valódi mintaingatlan segítségével
ismerteti, hogy miben tűnik ki egy intelligensen tervezett és felszerelt épület
(minden lakót érintve, az élet minden szakaszában). A mottóhoz hűen: a ma
kényelme és a jövőről való gondoskodás kapcsán egy, a generációknak
megfelelően kialakított és intelligensen összekapcsolt életteret ismerhetnek meg a
vásárlátogatók.
www.gerontotechnik.de
További információk a BAU 2019-ről:
www.bau-muenchen.com
http://mag.bau-muenchen.com/
https://www.facebook.com/BAUMuenchen
https://twitter.com/BAU_Muenchen
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BAU
A BAU a világ vezető vására az építészet, anyagok és rendszerek területén, az ágazat legnagyobb
és legfontosabb rendezvénye. A következő BAU-ra 2019. január 14-19. között a müncheni
vásárterületen kerül sor.
Körülbelül 2200 kiállítót várnak mintegy 45 országából, valamint több mint 250 000 látogatóval
számolnak a világ minden tájáról.
A BAU 200.000 m² területen – a terület már évek óta teljesen lefoglalt - 19 vásárcsarnokban mutatja
be az építészet, az anyagok és rendszerek alkalmazhatóságát a kereskedelmi célú és
lakóépületekben, illetve a belsőépítészetben, új és meglévő épületek esetén egyaránt.
A világon egyedülállóan, 2 évenként itt találkoznak az ágazat piacvezetői, hogy bemutassák az
újdonságokat. A kínálat építőanyagokra, valamint egyéb termékekre tagozódik.
A BAU mindenki számára érdekes, aki a különböző típusú épületek tervezésével, kivitelezésével,
illetve üzemeltetésével foglalkozik.
Több mint 65.000 tervezővel egyúttal a BAU a világ legnagyobb építészmérnöki és mérnöki
szakkiállítása.
A keretprogram számos vonzó rendezvénye, beleértve a nagyszerű fórumokat, a világ minden tájáról
érkező szakértővel teszi teljessé a vásár ajánlatát.
Messe München
A beruházási javakról, a fogyasztási cikkekről és az új technológiákról szóló, több mint 50 saját
szakkiállítással a Messe München a világ egyik vezető vásárszervező társasága. Évente több mint
50.000 kiállító és mintegy 3 millió látogató vesz részt a több mint 200 rendezvényen a müncheni
vásárterületen, az ICM-ben – Internationales Congress Center München -, az MOC rendezvényközpontban, valamint külföldön.
A Messe München leányvállalataival közösen vásárokat szervez Kínában, Indiában, Brazíliában,
Oroszországban, Törökországban, Dél-Afrikában, Nigériában, Vietnámban és Iránban.
A Messe München Európában, Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában több mint 100 országot
ellátó, mintegy 70 külföldi képviseletével világszerte jelen van.
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