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Kort og godt

DIMEX er Messe Frankfurts officielle repræsentant i
Danmark og Island og hjælper såvel udstillere som besøgende med alt det praktiske omkring Messe Frankfurts
messer i hele verden.

Planlægning er en af de væsentligste forudsætninger for, at
besøget bliver en succes. Ikke blot messebesøget, men også
transport til og fra messen, hotelophold, osv. er vigtige faktorer, der skal tages hensyn til.

Service for besøgende

Til og fra messen

Besøgende kan i dag købe og selv udskrive deres adgangskort via messens hjemmeside. Køb af et partoutkort udløser et gratis katalog, der kan afhentes på messen. Katalog kan også købes ved messens indgangskasse. Hvis man vil være godt forberedt inden messens
start, kan kataloget købes hos DIMEX ca. 10 dage før
messens åbning.

Kommer man med fly, går der fra Frankfurts lufthavn S-tog til
Frankfurt Hauptbahnhof og derfra videre hvert 5. minut til
messens egen station i servicebygningen ’Torhaus’. Hvis
man kommer med bil til Frankfurt, er der ved alle afkørsler fra
motorvejene skilte, der fører til messens parkeringsområde,
hvorfra der er gratis busser til messeområdet.

Service for udstillere
DIMEX sælger stande til Messe Frankfurts messer og
hjælper udstillerne med alt det praktiske omkring messedeltagelsen.

Adgangskort bestilt på Internet giver gratis transport til og fra
messen med de offentlige transportmidler inden for RheinMain-Verkehrsverbunds (RMV) takstområde. Yderligere informationer om RMV på: www.rmv.de.

ISH worldwide

Gratis Internet på messen

Ud over ISH i Frankfurt arrangeres lignende messer også
følgende steder:
• ISH India, New Delhi, Indien
• ISH China & CIHE, Beijing, Kina
• ISH Shanghai & CIHE, Shanghai, Kina
Yderligere oplysninger om disse messer kan fås hos
Dimex og på Messe Frankfurts hjemmeside.

Messe Frankfurt stiller gratis trådløs WiFi internetadgang til
rådighed på hele messeområdet. Det eneste, der kræves, er
en bærbar computer eller en smartphone med mulighed for
WiFi opkobling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om messerne i Frankfurt samt
Messe Frankfurts øvrige messer i hele verden, kan fås
hos:
DIMEX ApS
Staktoften 20
2950 Vedbæk
Tlf. 3940 1122
E-mail: dimex@dimex.dk • www.frankfurtmesse.dk

www.ish.messefrankfurt.com

DIMEX ApS - Officiel repræsentant for
Messe Frankfurt i Danmark og Island
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Gratis transport med adgangskortet

App til smartphonen
Navigator er messens smartphone guide for de besøgende.
Her finder man let udstillere, halplaner, nyheder mv. Hent din
gratis App på App store og Android market ved at søge på
messens navn + navigator.

Få Messenyt elektronisk
Hvis du i fremtiden ønsker at få Messenyt på din e-mail, så
send en besked herom på dimex@dimex.dk.

Alle praktiske oplysninger om ISH 2017
kan fås på messens hjemmeside:

www.ish.messefrankfurt.com

og i den engelsksprogede brochure om messen.

2017
14. – 18. marts 2017
Frankfurt am Main
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Optimal kombination af vand og energi:

2017
Mottoet for ISH 2017 er ’Water. Energy. Life’. Dette
afspejler klart, hvor fokus er på verdens førende fagmesse for bygnings-, energi- og klimateknik, sanitet og
vedvarende energiformer. Med sit brede spektrum af
ny teknologi, fra bæredygtige sanitære løsninger, innovativt badeværelsesdesign og energieffektive opvarmningsteknologier kombineret med vedvarende energi til
miljøvenlige klimaanlæg, køling og ventilationsteknologi, dækker ISH 2017 alle aspekter af fremtidsorienterede bygningsløsninger.

Energi og vand i fokus
At energi og vand er i fokus på ISH 2017 betyder, at
messen er opdelt i de to store udstillingsområder:
’Energy’ og ’Water’. Desuden udgør installationsteknologi også et stort udstillingsområde.
’Water’ omfatter produktområdet ’The Bathroom
Experience’, der sætter fokus på, hvordan vandet anvendes og især på bæredygtighed og behandling af
drikkevand. Dette vil blive suppleret med præsentationer af baderumsløsninger, hvor design og funktion er i
harmoni. På produktområdet ’World of Installation
Technology’, der også hører ind under ’Water’ præsenteres de nyeste produkter og løsninger inden for installation af VVS-anlæg.
Udstillingsområdet ’Energy’ omfatter først og fremmest det store produktområde ’Building and Energy
Technology/Renewable Energies’, der præsenterer
produkter og løsninger inden for effektive varmesystemer og vedvarende energi. Desuden omfatter det også
’Aircontec’/Air-conditioning, Cooling and Ventilation
Technology’ med køle- og ventilationsteknologi samt
’Home and Building Automation, Energy Management’, der danner rammen om udstillere inden for
bolig- og bygningsautomation, energistyring og måleog styringsteknik.

Nyt show: ’Bathroom Workshop’

Fremtidens energi - vi har løsningerne

På ISH 2017 præsenteres for første gang specialudstillingen
’Bathroom Workshop - We present the future!’, der specielt
henvender sig til VVS-installationsbranchen. På denne specialudstilling præsenteres fremtidens installationsteknik for
sanitære installationer, og fordelene ved præfabrikation præsenteres her på en klar og tilgængelig måde, med vægt på
praktiske spørgsmål. Som eksempler demonstreres opbygningen af et komplet badeværelse ved anvendelse af præfabrikerede installationssystemer.

Under overskriften ’We have the solutions’ præsenterer
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie - BDH og
Messe Frankfurt moderne, højeffektiv opvarmningsteknologi i ’Technology and Energy Forum’. Her vil man kunne
høre om alle de aktuelle emner inden for opvarmning, herunder de nyeste, moderne varmeanlæg og de forskellige
energikilder. Der tages også et kig ind i fremtiden: Hvilken
rolle vil digitaliseringen spille inden for opvarmning? Hvilke
energikilder vil dominere opvarmningsmarkedet i fremtiden?

Nye trends i baderummet
På ISH 2017 kan man se alle de nyeste trends overalt på
messen, men på to særudstillinger vil der være specielt fokus
på disse. På særudstillingen ’wall + floor’ præsenteres innovative produkter og indretningskoncepter for gulv og væg.
I Trend Forum, vil der under titlen ’Pop up my Bathroom’
være en særudstilling af baderums-trends, der gennem baderumsscenarier giver en forsmag på den kommende sæson. I tilknytning hertil kan man i ’Pop up my Bathroom
Atelier’ hente inspiration gennem løbende foredrag og diskussionsgrupper.

Baderum 4.0
Designstuderende fra Hochschule für Gestaltung i Offenbach
am Main og den tyske VVS-forening Zentralverband Sanitär,
Heizung, Klima – ZVSHK har sammen gennemført projektet
’Bathroom 4.0’, der belyser digitaliseringen i VVS-industrien.
Resultaterne af projektet offentliggøres for første gang på
ISH 2017. Ved hjælp af 3D-briller vil messens besøgende
kunne få en idé - i virtual reality - af de studerendes nyudviklede koncepter.

Workshops, events og særudstillinger
På ISH 2017 er der et stort program af workshops, events
og særudstillinger. En fuldstændig oversigt kan findes på
messens hjemmeside: http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events.html

Designkonkurrencer
’Design Plus powered by ISH’ er titlen på en designkonkurrence, der præsenterer innovative og fremtidsorienterede
produkter fra udstillerne på ISH 2017. De præmierede produkter vil blive vist på en særudstilling på messen. På særudstillingen præsenteres også de projekter, der har modtaget arkitekturprisen ’Innovation Award Architecture and
Technology’, som uddeles på ISH 2017. I lighed med tidligere uddeler den tyske VVS-forening ZVSHK på ISH 2017
produktprisen ’Bathroom Comfort for Generations’. Prisen
gives til produkter, der, efter principperne i ’Design for All’,
kombinerer enkel installation med komfort og sikkerhed.
Endvidere uddeles prisen ’Ofenflamme’, der er en designpris for individuelt opmurede kakkelovne.

We have the solutions

