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Έκθεση Bautec 2020 (18-21.02.2020) 

Πραγματοποιικθκε ςτο Βερολίνο από 20 ζωσ 23 Φεβρουαρίου 2018, θ ανά δφο ζτθ 

διοργανοφμενθ Διεκνισ Ζκκεςθ Δομικϊν Υλικϊν Bautec, με ςυμμετοχι 420 (2018: 502) 

εκκετϊν από 19 (2018:17) κράτθ. Στθν φετινι διοργάνωςθ θ Νορβθγία εγκαινίαςε 

πρϊτθ τον κεςμό τθσ τιμϊμενθσ χϊρασ, ωσ χϊρα που ςθματοδοτεί και προωκεί τον 

ςυνδυαςμό προςταςίασ του κλίματοσ και ψθφιοποίθςθσ των καταςκευϊν. 

Βαςικό κζμα τθσ ζκκεςθσ αποτζλεςαν οι καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ και θ ποιότθτα 

αυτϊν. Κφριοι άξονεσ τθσ φετινισ διοργάνωςθσ ιταν θ ψθφιοποίθςθ και θ 

βιωςιμότθτα των καταςκευϊν. Οι αρχιτζκτονεσ, ςχεδιαςτζσ και τεχνίτεσ που ζλαβαν 

μζροσ ςτθν Bautec 2020, εκτόσ από οικοδομικά υλικά, ςυςτιματα δόμθςθσ και 

εξαρτιματα, εναςχολικθκαν επίςθσ με κζματα όπωσ το μζλλον τθσ αρχιτεκτονικισ και 

του ςχεδιαςμοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε χαμθλοφ κόςτουσ κατοικίεσ, ενεργειακά 

αποδοτικζσ καταςκευζσ, θχομόνωςθ και πυροπροςταςία, υγιεινι, οικοδομικζσ 

τεχνολογίεσ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Η Bautec 2020 εγκαινιάηει, μαηί με τον κεςμό τθσ τιμϊμενθσ χϊρασ, το 

up#BERLIN, TECH IN CONSTRUCTION, ςε χϊρο ειδικά αφιερωμζνο ςε start-ups, το Re-

Use and Recycling show, εκδιλωςθ που ςυνδυάηεται με το Technical Forum, και, 

τζλοσ, το πρϊτο Building Influencers’ Forum. 

Η GRÜNBAU Berlin, που αςχολείται με τθ ςχεδίαςθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ 

υπαίκριων χϊρων, ζχει επίςθσ εδραιωκεί με μεγάλθ επιτυχία ςτθν Ζκκεςθ Bautec, 

κακϊσ ςυμμετζχει ενεργά ςτθ ςυηιτθςθ για τισ ‘’πράςινεσ πόλεισ του μζλλοντοσ’’. Με 

τθ ςυνειςφορά γνωςτϊν προμθκευτϊν και ενϊςεων, θ GRÜNBAU Berlin, για ζκτθ φορά 

φζτοσ, παρουςίαςε ζνα πολλά υποςχόμενο ςχζδιο ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ 

κθπουρικισ και των υπαικρίων καταςκευϊν, ςτο επίκεντρο του οποίου βρζκθκαν θ 

βελτίωςθ και θ αναηωογόνθςθ των κατοικιϊν, κακϊσ και ο εκςυγχρονιςμόσ των 

εγκαταςτάςεων παιχνιδιοφ και αναψυχισ. 

Στθν Bautec 2020 απενεμικθ για δεφτερθ φορά Βραβείο Καινοτομίασ - INNOVATION 

AWARD. Οι εμπορικοί επιςκζπτεσ τθσ Ζκκεςθσ καλοφνται να ψθφίςουν τα καλφτερα 

προϊόντα και ςυςτιματα και το αποτζλεςμα, κακϊσ και τα βραβεία, ανακοινϊνονται 



 

τθν τελευταία μζρα τθσ διοργάνωςθσ. Νικθτισ φζτοσ αναδείχτθκε θ εταιρεία Georg 

Fischer GmbH Hycleen Automation System. 

Στθν ϋΕκκεςθ ςυμμετείχε θ ελλθνικι εταιρεία KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA.. 

Η επόμενθ Διεκνισ Ζκκεςθ Bautec κα πραγματοποιθκεί ςτισ 20-25 Φεβρουαρίου 2022. 

 

Πθγι: https://www.bautec.com/en/About/DatesFacts/ 
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