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Norimberk, Německo

21.–24. 3. 2018
praxe
Evropský odborný veletrh strojních technologií a potřeb pro výrobu
souběžně s

Veletrh
možností

Dvojice veletrhů HOLZ-HANDWERK a FENSTERBAU
FRONTALE v roce 2018 opět upozorní na to nejlepší
z oboru. Právě tady pocítíte kreativní atmosféru,
právě tady povedete praktické dialogy s experty.

Veletrh HOLZ-HANDWERK vám během čtyř intenzivních dnů nabídne informace o
produktových novinkách a technologiích budoucnosti – prakticky a interaktivně.
Vše potřebné k tomu, abyste i nadále byli konkurenceschopní, najdete v halách
NürnbergMesse. Stručně řečeno: HOLZ-HANDWERK je místo, kde se inovace setkává
s tradicí.
Nechte se inspirovat, až v Norimberku zase budou létat třísky.
Těšte se na živou výměnu názorů a zkušeností s kolegy, výrobci a odborníky z velkého
světa zpracování a úpravy dřeva.
Těšíme se na vaši návštěvu.
tým veletrhu Holz-Handwerk

holz-handwerk.de/become-visitor

Zaměřeno na řešení – odborná nabídka pro vás
Haly 9 / 10.0 / 11.0
stroje na úpravu dřeva
	nástroje, brusné a lešticí prostředky

Haly 8 / 10.1 / 11.1

Hala 12

upevňovací technika a kování

elektrické a pneumatické nástroje

	stavební prvky, polotovary, montážní díly

stroje na úpravu dřeva

technika povrchové úpravy

a systémy pro nábytek a interiéry

nástroje, brusné a lešticí prostředky

technika pro likvidaci

dřevo a dřevěné materiály

technika pro vytápění dřevem

laky a lepidla
software a organizace

Nové horizonty –
doprovodný
program
HOLZ-HANDWERK Campus
Kdo se chce v celé šíři informovat na příležitosti
a možnosti studia a dalšího vzdělávání, ten je tu
naprosto správně. Přední odborné a vysoké školy
mají vhodnou nabídku pro všechny nové zájemce
i profesionály z oboru.
Hall 12, Foyer
DesignObjekt – ObjektDesign
Interaktivně ztvárněná zvláštní přehlídka FSH Bayern
představí i letos atraktivní design prostorů a předmě-

HOLZ-HANDWERK

tů. V roce 2018 jde zejména o celostní ztvárnění –

fensterbau frontale

od jednotlivostí po design celých prostorů a objektů.
Mitte Entrance, Foyer

Dřevo na
nejvyšší
úrovni

Vše potřebné pro návštěvu veletrhu HOLZ-HANDWERK:
všichni vystavovatelé, výrobky, novinky

holz-handwerk.de/become-visitor

váš osobní přehled hal
kudy k nám a pobyt v Norimberku

Klikněte a zúčastněte se –

informace o aplikaci HOLZ-HANDWERK

vítáme vás na HOLZ-HANDWERK 2018!

1032180-BPRP-04.1-CZE-10.17 Za uvedené údaje neručíme. Změny jsou vyhrazeny.

Místo a termín konání

Pořadatelé

Pořiďte si vstupenku přes internet

Veletržní centrum Norimberk

VDMA Holzbearbeitungsmaschinen

a využijte výhod.

st 21. – so 24. 3. 2018

NürnbergMesse GmbH

Otevírací doba

Spolupořadatel

st–pá

10:00–18:00 hod.

Fachverband Schreinerhandwerk

so		

10:00–17:00 hod.

Bayern

Online

Na místě

Denní vstupenka

30 eur

35 eur

Denní vstupenka
učni/studenti

–

10 eur

40 eur

45 eur

Permanentka

K bezplatnému využívání všech dopravních
prostředků MHD na území Norimberku,
Fürthu a Steinu opravňují pouze vstupenky
z předprodeje a přes internet uplatněné
vouchery na vstup.
Od 14. 12. 2017 na

Servis pro návštěvníky

holz-handwerk.de/tickets

T +49 911 860 649 29
F +49 911 860 649 28
visitorservice@nuernbergmesse.de

Všechny vstupenky zahrnují DPH a platí pro kombinaci veletrhů.
Tento prospekt je k dispozici také v angličtině a němčině.
Tyto jazykové verze (spolu s italštinou a polštinou) si můžete
stáhnout na holz-handwerk.de.

holz-handwerk.de

