
výstavy – inzerce

Například společnost PANAS v rozsáhlé 
expozici představí stroje zaměřené pře-
devším na zakázkovou výrobu s důra-
zem na flexibilitu a snadnou obsluhu. 
Novinkou v rozsáhlé expozici ve Střední 
hale bude inovovaná verze vertikálního 
vrtacího, drážkovacího a frézovacího 
centra – model CYFLEX S – který je 
schopen na jedno založení provést kom-
pletní obrobení díky frézovacímu  elek-
trovřetenu a vrtací hlavě s integrovanou 
drážkovací pilkou. Bude zde ale k vidění 
i Olimpic K 360 TER1, což je nový mo-
del olepovacího stroje od SCM Group. 
Tento model je předurčen pro menší pro-
vozy se zakázkovým charakterem výroby.
V expozici společnosti FELDER, která 
uzavírá celé Pravé křídlo Paláce, bude 
k dispozici průřez celým rozsáhlým vý-
robním programem. Své si tak najdou 

jak začínající truhláři, tak i zákazníci 
hledající nejmodernější technologie 
a zefektivnění své výroby. Kromě stan-

dardních dřevoobráběcích strojů všech 
kategorií budou k vidění také CNC tech-
nologie i výkonné odsavače, odsáva- 

PRAGOLIGNA – tradice i novinky

Průmyslový palác holešovického Výstaviště bude opět po dvou letech (od čtvrtka 20. do soboty 
22. října 2016) patřit strojům, nástrojům, zařízením a materiálům pro dřevozpracující průmysl. 
Na 14. ročníku veletrhu PRAGOLIGNA nebudou samozřejmě chybět firmy a značky, které patří ke 
špičkám tohoto oboru.
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výstavy – inzerce

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice. V souladu s § 7 
zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozesílání 
obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

NA POKLADNĚ VYMĚŇTE ZA VOLNOU VSTUPENKU.
PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ.
Firma

Jméno

E-mail

Adresa

Držitel této vstupenky je hostem fi rmy
Razítko

Otevírací doba:
čt - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 16.00 hod.

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Odborná spolupráce

cí brusný stůl, nebo zvedací stůl FAT. 
Mezi zajímavosti veletrhu určitě bude 
patřit modulární systém filtračních 
jednotek GREFILT VAC, který je na-

vržen pro filtraci odsávaného vzduchu 
z prašných provozů zpracování dřeva, 
dřevotřísky a podobně. Bude k vidění 
na stánku firmy GreMi KLIMA CZ.

Z jiného „soudku“ je stánek společnos-
ti Mline, která se výrobou dveří zabývá 
více než 14 let a její specialitou jsou po-
suvné dveře. Nabídka profilů skýtá 23 
tvarů a barev pro výplň 10 mm. Jedná 
se o nejkomplexnější nabídku svislých 
profilů na našem trhu.
Ani letos nebudou na veletrhu chybět se 
svými velkými a výraznými expozicemi 
další významní vystavovatelé – například 
značky BRAZ, STM nebo ROJEK, stej-
ně jako BG TECHNIK a HOUFEK. A kro-
mě toho návštěvníky čeká řada menších 
expozic dalších známých i méně zná-
mých značek. Samozřejmostí už je, že 
nebudou chybět ukázky strojů v provozu 
a ani nástroje a vybavení pro řemeslníky 
a kutily.
Veletrh je otevřen denně od 9.00 hodin, 
první dva dny do 17.00 hodin a v sobotu 
do 16.00 hod. 
Další aktuality a informace najdete na 
www.pragoligna.cz.

A. Růžička
ACword
ADAMIK COMPANY
BG TECHNIK
BRAZ Technologie
Briklis
Česká zemědělská univerzita v Praze - 
Fakulta lesnická a dřevařská
Dřevařský magazín
ELBH
FELDER GROUP
GREEN ENERGY MACHINE PRODUCT
GreMi KLIMA CZ
HAAGA
HABILIS

HOUFEK
IGM
KARNED TOOLS
MAFELL AG
MINI PROF - J. Mynař
Mline
Nadace dřevo pro život
NAREX
NEXNET
OHRA
PANAS
Pilana market
PRO VOBIS
Připravto.cz
RAMIA

REAL - Vohradský
RH+
Rojek
SANAP
SAVA
SEMA CZ
STARON
STM
SVDSZ
Šimek proficentrum
ŠPINAR - software 
TERRAPOLIS
UNIVERSUM
VYDONA
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