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Wystawa odbędzie się równolegle z targami/
The exhibition is held parallel to:
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Urządzenia do transportu 
i usuwania odpadów

Equipment for waste
transport and disposal 

Urządzenia do utrzymania 
budynków i pomieszczeń
Equipment for cleaning 
buildings and premises 

Sprzęt i pojazdy dla sektora 
gospodarki komunalnej

Urządzenia i sprzęt do utrzymania 
czystości ulic, placów, terenów otwartych 

i dróg publicznych (zamiatarki samochodowe, 
ciągnikowe i samjezdne)

Equipment for streets, squares, open areas 
and public roads cleaning  

(truck and tractor mounted sweepers, 
self-propelled sweepers)

Green-areas maintenance 
equipment 

Oczyszczanie i odśnieżanie 
powierzchni komunikacyjnych 

(posypywarki i solarki)

Surfaces cleaning 
and snow removal 

(sand and salt spreaders)

Remontery drogowe
Road repairing machines

Debiutująca Wystawa 
Sprzętu do Utrzymania
Dróg MunEq Expo 
to kolejna z wystaw 
Targów Kielce 
dedykowana szeroko 
pojętej branży 
budownictwa drogowego.  

The MunEq Expo 
- Municipal Equipment Expo 
makes its début in the expo 
calendar - this is another 
Targi Kielce exhibition 
dedicated to the broadly 
defined road industry.     

Pierwsza edycja wydarzenia 
zaplanowana została na maj 
2019. Wystawa zadebiutuje 
w doskonałym otoczeniu 
znanych i cenionych 
w branży targów AUTO-
STRADA-POLSKA, ROTRA 
i MASZBUD, które corocznie 
odwiedza ponad 14 000 
profesjonalistów z branży. 
Do dotychczas prezentowa-
nej na targach oferty,  
MUNEQ EXPO wprowadzi 
kompleksowy asortyment 
sprzętu i pojazdów dla 

sektora gospodarki 
komunalnej oraz najnow-
szych technologii służących, 
między innymi do utrzyma-
nia czystości ulic, placów, 
terenów otwartych i dróg 
publicznych, pielęgnacji 
zieleni czy odśnieżania 
powierzchni komunikacyj-
nych.  
Zaplecze merytoryczne 
wystawy zapewnią najważ-
niejsze instytucje branżowe, 
a gwarancję sprawnej 
organizacji stanowi 25-letnie 
doświadczenie Targów 
Kielce w organizacji wyda-
rzeń targowych. 

The first 
in the series of events is to 
held for the first time in 2019. 
The new exhibition joins the 
excellent exhibitions cluster - 
the annual AUTOSTRADA-
-POLSKA, ROTRA and 
MASZBUD expos attract over 
14,000 business-insiders. 
The MunEq Expo products 
and services range is 
a comprehensive presentation 
of equipment and vehicles for 
the municipal sector; the expo 
showcases the latest techno-
logies for cleaning streets, 
squares, open areas and 
public roads, for greenery 
maintenance and snow 
removal. 
The exhibition enjoys techni-
cal and experts support of 
the industry's most important 
institutions. Targi Kielce's 
25-year experience as the 
expo and trade show planner 
and coordinator guarantees 
of efficient event organization. Zakres branżowy/ Product and Service Categories: 

Equipment and vehicles 
for the municipal services 

Urządzenia i sprzęt 
do pielęgnacji zieleni


