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PROGRAM EDITORIAL 2023-2024

Revistă de actualitate, analiză şi soluţii moderne pentru sisteme de tâmplărie şi faţade cortină. 
Rubrici permanente/periodice:
ACTUALITATE  OPINII şi LIDERI  COVER STORY  PRODUSE şi TEHNOLOGII  SUSTENABILITATE
ANALIZĂ SECTORIALĂ  DIGITALIZARE și AUTOMATIZARE  EURO-FEREASTRA
FURNIZORI de SISTEME  PRODUCĂTORI de TÂMPLĂRIE  CORPORAŢII  CONSULTANŢĂ

PVC
 Sisteme de profile din PVC. Înfoliere şi vopsire. Armături metalice.
 Tâmplărie din PVC - producție, distribuție și montaj profesional.

Închiderea ediției: 26 ianuarie 2023 |   25 ianuarie 2024

IANUARIE-FEBRUARIE

ALUMINIU
 Profile din aluminiu şi materiale compozite. Vopsire în câmp electrostatic.
 Tâmplărie din aluminiu, faţade cortină şi placări - producție, distribuție și montaj

profesional.
 Faţade fotovoltaice, luminatoare și copertine. Sisteme de protecție la foc.

Închiderea ediției: 16 martie 2023 |   14 martie 2024

MARTIE-APRILIE

MAI

IUNIE-IULIE

PIAŢA de TÂMPLĂRIE
 Analiza pieţei de tâmplărie şi faţade cortină - perspective de dezvoltare pentru

2023-2027.
 LIDERI - Producători de tâmplărie și fațade; furnizori de sisteme din PVC și

aluminiu, feronerie, sticlă și accesorii.
CONSTRUCŢII SUSTENABILE
 Construcţii sustenabile şi eficienţă energetică - noutăţi, tendinţe, legislaţie şi

perspective.
PROTECȚIA la FOC
 Soluții, sisteme, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și de

securitate la incendiu a clădirilor.

Închiderea ediției: 13 aprilie 2023 |   11 aprilie 2024

FERONERIE
 Feronerie pentru uşi, ferestre şi faţade. Sisteme de protecție la foc.
LEMN STRATIFICAT
 Tâmplărie din lemn stratificat şi materiale compozite - producție, distribuție și

montaj profesional.

Închiderea ediției: 8 iunie 2023 |  6 iunie 2024
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AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE-DECEMBRIE

UŞI
 Uşi de interior, uşi de intrare, uşi metalice/antiefracţie. Sisteme de protecție la

foc.
 Uşi de garaj şi porţi industriale; uși automate, automatizări și sisteme de control

acces/securitate în clădiri.
 Paneluri, sisteme de feronerie și accesorii pentru fabricația de uşi.

Închiderea ediției: 24 august 2023 |   22 august 2024

DIGITALIZARE & AUTOMATIZARE
 Soluții software, aplicații, programe de calcul, gestiune și automatizare a

producției/distribuției de tâmplărie. Masurători topografice, relevee, scanare 3D
etc. Perspective, tendințe și cerințe actuale.

MONTAJ PROFESIONAL
 Sisteme de montaj și materiale pentru etanşare, adezivi, siliconi şi spume

poliuretanice. Glafuri, sisteme de fixare şi accesorii pentru montaj profesional.
Înfoliere și vopsire.

PIAȚA DE EXPORT TÂMPLĂRIE
 Analiza pieței de export a producătorilor de tâmplărie din PVC, aluminiu și lemn

stratificat. Calitate, cerințe și oportunități de extindere a rețelelor de distribuție
a tâmplăriei termoizolante.

Închiderea ediției: 5 octombrie 2023 |   3 octombrie 2024

STICLĂ & VITRAJE
 Vitraje, sticlă arhitecturală şi geam termoizolant. Sisteme de protecție la foc.
TEHNICĂ DE UMBRIRE
 Rulouri şi tehnică de umbrire. Ferestre de mansardă. Sisteme de fixare și

accesorii.
UTILAJE şi ECHIPAMENTE
 Utilaje pentru fabricarea de ansambluri de tâmplărie şi de prelucrare a sticlei.

Închiderea ediției: 21 iulie 2023 |   19 iulie 2024

PIAŢA DE TÂMPLĂRIE
 Analiza pieţei de tâmplărie şi faţade - perspective de dezvoltare pentru perioada

2024 - 2028.
 TOP 500 - Producători de tâmplărie şi geam termoizolant 2023.
CONSTRUCȚII SUSTENABILE
 Construcții sustenabile și eficiență energetică - noutăți, tendințe, legislație și

perspective.
CONSTRUCȚII SUSTENABILE
 Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la

foc și securitatea la incendiu a clădirilor.

Închiderea ediției: 9 noiembrie 2023 | 7 noiembrie 2024
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