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Construma kiállítás 

2019-ben április 3–7. között rendezi a Hungexpo a CONSTRUMA otthonteremtési 

kiállítást a Budapesti Vásárközpontban. 

A CONSTRUMA az elmúlt években komoly átalakuláson ment keresztül. A  legnagyobb 

magyarországi építőipari szakkiállítás mára komplex, több területet átfogó, a látogatók 

számára széles palettát kínáló, a jövő trendjeit megismertető otthonteremtési kiállítási 

csokorrá és szakmai fórummá vált, amely egy helyen, egy időben, ebben a formában 

egész Kelet-Közép-Európában egyedülálló. A kiállítás jelentőségét mutatja a közel 20 

országból ékező mintegy 550 kiállító és az immár évek óta 45-50 ezres látogatói szám. A 

CONSTRUMA és a hozzá kapcsolódó kiállítások a Hungexpo Budapesti Vásárközpont mind 

az 5 pavilonját és a szabadterületek nagy részét is magukba foglalják. 

 

Szakmai programok 

A Hungexpo minden évben nagy hangsúlyt fektet az építőiparban dolgozó szakemberek 

szakmai fejlődésre is. Ennek érdekében szakmai partnerei segítségével olyan 

konferenciákat és workshopokat kínál a látogatóknak, melyek a legújabb tendenciákról, a 

technológiai újdonságokról és aktuális szakmai kérdésekről szólnak. 

 

Tizedik alkalommal rendezi meg idén a Hungexpo 

a HUNGAROTHERM szakkiállítást.  Idén a légtechnika lesz a középpontban. Az 

épületgépészetnek ez az ága hozza ezúttal a legtöbb kiállítót A HUNGAROTHERM 

részeként a Reneo-n a napelemes és hőszivattyúval megjelenő cégek képviseltetik 

magukat nagy számban. A D pavilon egyik kiemelt programja, a napelem szerelő képzés 

is a napelemes szakembereket szólítja meg. Hétvégén pedig kifejezetten az építkező 

nagyközönségnek szóló napelemes bemutatót tartanak. Ugyanebben a pavilonban lesz az 

ÖkoCity bemutatóház, ahol a látogatók a közel nettó nulla energiafelhasználás innovatív 

megoldásaira kaphatnak gyakorlati jellegű válaszokat. 

 

Az OTTHONDesign kiállításon a Bútorszövetség ebben az évben is számos nívós 

programmal várja látogatókat. A Szövetség célja a teljes faipari szakmát megmozgató 

rendezvénysorozat létrehozása. Idén is lesz WoodLike workshop, ismét bemutatkozik az 

Innowood és a Szövetség ezúttal is itt tartja éves közgyűlését és szakmai konferenciáját, 

http://construma.hu/


melynek címe Fenntarthatóság és zöld megoldások a faiparban. Külön érdekessége lesz 

az idei közreműködésüknek egy mini kiállítás Zöld bútor címmel. 

 

A Zöld Bútor - Fenntartható bútorgyártás itthon címet viselő kiállításon a kiállított 

darabok mindegyike a környezettudatos design jegyében született. Olyan sikeres hazai 

brandek és designerek bútorait mutatjuk be, akik márkaépítésükben a fenntartható 

fejlődés mellett köteleződtek el. Holisztikusan gondolkodnak, azaz felelősséget éreznek a 

környezetért és a társadalomért, s minden egyes fejlesztési lépésnél figyelembe veszik 

az ökológiai lábnyomot, a közösségre és a környezetre tett hatást, valamint 

tevékenységük  hosszútávú következményeit. 

 

Az idei kiállítás egyik látványossága a DESIGN – GENERÁCIÓK elnevezésű stand lesz, 

ahol két azonos alapterületű enteriőrben más-más célcsoport számára nyújtanak 

lakberendezési ötleteket. A Lakberendezők Országos Szövetsége által megtervezett 

START UP elnevezésű enteriőr egy fiatal pár számára készült, akik a nagyvárosi életre 

rendezkedtek be, így számukra fontos a szabadság érzése, a játékosság, lazaság, 

ugyanakkor a fiatalos, urbánus stílus megjelenése is, mindez költséghatékony módon. A 

LUX UP enteriőr egy középkorú házaspár részére tervezett elegáns, reprezentatív, 

időtálló design-nal kialakított lakás. A szervezők szándékai szerint a két installáció 

számos ötlettel gazdagítja a látogatókat. 

 

A kiállítási csokor szerves részét képezi idén is a CONSTRUMA KERT kiállítás. A 

kerttervezés, kertépítés, kertkultúra tavaszi nagy seregszemléje a látogatók számára is 

egyre vonzóbb. A kertápolási eszközök, kisgépek, ingyenes kerttervezési és 

dísznövényápolási tanácsadás mellett dísznövényeket is vásárolhatnak. A látogatók 

kertjeikhez új inspirációkat gyűjthetnek a XI. Magyar Kertépítő Veseny és Show 

látványos standjain, melyek az Agrármarketing Centrum támogatásával valósulnak meg. 

Élőben követhetik a Euroskills hazai válogató keretében a fiatal szakemberek kertépítő 

munkáját. Bonsai és kaktuszbemutató, növényvédelmi tanácsadás is várja az 

érdeklődőket. 

 

 

 


