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9.-11. 03. 2016, Veletrhy Kielce, Polsko 

 
Ve dnech 9.-11. 03. 2016 se na Veletru Kielce bude konat Mezinárodní veletrh svářecích technologií a 

zařízení – SPAWALNICTWO. Veletrh se pořádá ve spolupráci Se Svářečským ústavem v Gliwicích a Polskou 

svářečskou komorou ve Varšavě. Na veletrhu se prezentují nejnovější stroje, zařízení a technologická řešení a 
materiály, využívané ve svářečství, stroje, zařízení a příslušenství pro svařování, svářečské materiály, počítačové 
systemy pro podporu svářečských procesů, roboty, automaty, technologické linky, technické plyny. Sou nabídku 
prezentují také firmy poskytující svářečské služby jakož i instituce, ústavy, sdružení, výzkumně rozvojová 
střediska, která se specializují na tento obor. Výstavu doprovázejí prezentace moderních strojů, zařízení a metod 
svařování. 

Během poslední edice veletrhu SPAWALNICTWO se prezentovalo více než 50 firem z Polska, Německa, 

Čech, Slovinska, Itálie a USA. Vystavovatelé měli možnost navázat prospěšné kontakty. Každoročně veletrh 
navštěvují delegace šéfů firem se západní Evropy a také z Ukrajiny a Ruska. 

Během slavnostní galy nejlepší výrobky prezentované na veletrhu byly oceněny medailemi a 
vyznamenáními Veletrhů Kielce. 

K dispozici vystavovatelů jsou veletržní pavilony na světové úrovni, standardně vybavené klimatizací a 

technickou podlahou o vysoké kvalitě určenou pro dynamickou prezentaci strojů a zařízení, konferenční sály spolu s 

multimediálním vybavením a restaurace a kavárny v areálu veletrhu. Samozřejmě můžete zdarma připojit se k 
Internetu (Internet Point). 
 
V rámci veletrhu se uskutečňují projevy, prezentace firem a ukázky svařování. 
 
Oborový rozsah veletrhu: 
1. Stroje, zařízení a  vybavení pro svařování  

2. Stroje, zařízení a vybavení pro řezání  
3. Stroje, zařízení a vybavení pro svařování tlakem  
4. Stroje, zařízení a vybavení pro letování  
5. Stroje, zařízení a příslušenství pro tepelný postřik  
6. Laserové svařování, lasery  
7. Materiály ke svařování  
8. Svařovací služby, servis  

9. Počítačová podpora svářečských procesů  
10. Kontrolní a měrná zařízení  

11. Roboti, automaty, technologické linky  

12. Technické plyny  
13. Tepelné zpracování  
14. Ochrana prostředí, recyklace  
15. Bezpečnost a hygiena práce, příprava a ochranné 
pomůcky  
16. Školení, certifikace  
17. Instituce, Instituty, společnosti, výzkum a rozvoj, 

odborná vydavatelství   

 
cena výstavní plochy 
- typ W, plocha bez zástavby v pavilonu: cena 235 PLN / 1 m2 
* zvýhodněná cena 185 PLN/1 m ² při přihlášení do 30. 09. 2015 

* zvýhodněná cena 195 PLN/1 m ² při přihlášení do 15. 12. 2015 
* zvýhodněná cena 205 PLN/1 m ² při přihlášení do 07. 01. 2016 
 
 
Standardní zástavba 69 PLN / 1 m2 
zahrnuje: vnější stěny stánku, 1 osvětlení 75 W / 4 m2, elektrická zásuvka 230 V – neomezená spotřeba, věšák, koš na 
smetí, tabule s názvem firmy do 20 znaků (2m x 0,3 m) a podlahová krytina na celou objednanou plochu. 

Samozřejmě můžete objednat pouze výstavní plochu a nadstandardní zástavbu si objednat u jiné firmy. 
V případě zájmu zašlete stránky formuláře přihlášky: pro rezervaci postačí 1. strana. 

 
Uzávěrka přihlášek: 1. 03. 2016 
 
média patronát: 
- www.4metal.pl 

- Bulletyn of Welding Technology Institute in Gliwice 
 
Informace a přihlášky:  

Targi Kielce Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce,  
Piotr Odziemek tel. (+48 41) 365 13 34, e-mail: odziemek.piotr@targikielce.pl 
Piotr Pawelec – Komisař veletrhu, tel. (+48 41) 365 12 20, fax (+48 41) 365 13 12; e-mail: pawelec.piotr@targikielce.pl 

 
www.stom.targikielce.pl 
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