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Jeseň na výstavisku prinesie odbornej 
i širokej verejnosti medzinárodný veľtrh 

strojov, nástrojov, zariadení a materiálov 
pre drevospracujúci priemysel s názvom 
LIGNUMEXPO, ktorého súčasťou bude 
medzinárodná lesnícka výstava LES. 
Obe podujatia sa tešia mnohoročnej 
obľube, pričom LIGNUMEXPO sa môže 

pochváliť už dvomi dekádami úspechov. 
Samozrejmosťou je aj nesmierny prínos 
do odvetvia vďaka vysokej úrovni a ko-
munikácie v odbornej rovine. 
Pripravené sú odborné semináre za-
merané na situáciu v drevárskom a ná-
bytkárskom priemysle na Slovensku, 
inováciu technológií povrchových úprav 
v drevárskom a nábytkárskom priemysle 
pomocou robotov, techniku pre ručné 
povrchové úpravy striekaním, a tiež na 
ochranné prvky lakovní, filtre, technoló-
giu zariadení na čistenie ovzdušia a vôd. 
Medzinárodný veľtrh LIGNUMEXPO svo-
jim sprievodným programom obohatí 
účastníkov o poznatky z oblasti vývoja 
lesného hospodárstva a modernizácie 
drevospracujúceho a nábytkárskeho 
priemyslu. Je to v súčasnosti jediná vý-
robcami využívaná forma na vzdelávanie 
a získavanie informácií z daného odvetvia 
na našom území. 
Zväz spracovateľov dreva SR bude 
mať stánok v pavilóne F, kde vytvorí 
zázemie pre členské spoločnosti. Patriť 
bude k nemu aj prednášková miestnosť, 
kde sa uskutočnia prednášky a diskusia 
k jednotlivým témam. Témy budú urče-
né nielen odborníkom, určite zaujmú aj 
laickú verejnosť, ktorá bude mať jedineč-
nú príležitosť oboznámiť sa s činnosťou 
jednotlivých sekcií v odvetví spracovania 
dreva. Tematické zameranie prednášok:
27. 9. 2016 – Drevársky deň
Prednášky priblížia „Transparentný trh 
s drevom ako predpoklad stability“ s ná-
slednou diskusiou o vzťahoch medzi 
dodávateľmi a odberateľmi
28. 9. 2016 – Drevostavbársky deň
Predstavitelia výrobných a realizačných 
firiem priblížia prednosti moderných dre-
vostavieb
29. 9. 2016 – Nábytkársky deň
Slovenská výroba nábytku má výrazné 
postavenie na trhu: Nábytkári s tradí-
ciou – tradícia v nábytku

Štyri septembrové dni od 27. do 30. na výstavisku v Nitre budú patriť veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016. 

LIGNUMEXPO – LES v Nitre 
opäť po dvoch rokoch

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
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Všetky tri tematické bloky prednášok sa 
uskutočnia od 13:00 do 15:00 počas 
prvých troch dní veľtrhovej prehliadky 
v Nitre.
Rozsah podobne ako pred dvoma rokmi 
v pavilónoch A, B, C, F a na voľnej ploche 
E zaberie viac ako dvanásťtisíc metrov 
štvorcových a svoju účasť opäť prisľúbili 
významné slovenské i zahraničné firmy. 
Medzi inými sú to najmä WOOD-B, s.r.o., 
Nové Zámky; CENTROGLOB, s.r.o., 
Košice; EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen; 
FELDER Group SK, Zlaté Moravce; 
HOUFEK, a.s., Golčův Jeníkov, ČR; 
ITALCOMMA SLOVAKIA, s.r.o., Žilina; 
KRÁL, s.r.o., Žilina; LESY SR, š.p. 
Banská Bystrica; BRAS, s.r.o, Teplička 
nad Váhom; TEKMA Slovensko, s.r.o., 
Zvolen.
Aktuálne 20. ročník veľtrhu LIGNUM-
EXPO a 16. ročník výstavy LES bude 
obohatený o spoluprácu so Stihl 
Timbersports. Pôjde o súťaže v rúbaní 
dreva, ktoré sú dlhoročne celosvetovo 
populárne. Rovnako sa návštevníci môžu 
tešiť aj na Show Martina Komárka, 
viacnásobného majstra Európy, vice-
majstra sveta a držiteľa svetových i eu-
rópskych rekordov vo vyrezávaní sôch 
motorovou pílou.
Výstavisko Agrokomplex bude počas 
veľtrhu prístupné 27. až 29. 9. od 9:00 
do 17:00 a 30. 9. od 9:00 do 15:00. 
Nenechajte si ujsť jedinečný veľtrh 
LIGNUMEXPO – LES, ktorý naozaj 
ocení nielen odborná ale aj široká ve-
rejnosť. Príďte sa presvedčiť o tom, že 
aj drevársky priemysel sa neustále po-
súva vpred a najnovšie technológie či 
stroje a zariadenia držia krok s dobou 
a predznamenávajú priaznivú budúcnosť 
celého odvetvia.

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
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  FIRMA ŠTÁT

Agrotechnika Vaněk s.r.o., Praha - Vokovice CZ
BARKE-Maschinenmesser GmbH, Oberreifenberg/Ts. DE
BRAS, s.r.o.,Teplička nad Váhom SK
CENTROGLOB, s.r.o., Košice SK
Dalno Trade, s.r.o., Dolný Kubín SK
DREVOPROFI, s.r.o., Zvolen SK
ĎURIŠ, spol. s r.o., Dolné Lovčice SK
ELBH - Slovakia, spol. s r.o., Ružomberok SK
EXCELLENT CD, spol. s r.o., Zvolen SK
FABA SLOVAKIA, spol. s r.o., Žilina SK
FELDER Group SK, o.z., Zlaté Moravce SK
FORESTA SG, a.s., Vsetín CZ
FREEWOOD, s.r.o., Zašová SK
GEOTECH Bratislava s. r. o., Bratislava SK
GESTAL s.r.o., Košice SK
Helper a partner s.r.o., Praha 6 CZ
HOFLEX, s.r.o., Topoľčany SK
HOUFEK a.s., Golčův Jeníkov CZ
IBO s.r.o., Trenčín 5 SK
IGM nástroje a stroje, s.r.o. Tuchoměřice CZ
ING. ČASTULÍK, s.r.o., Bratislava SK
Ing. Ján Spišák - STÉNIA export - import, Košice SK
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o., Žilina SK
Jiří Mynař - strojírenská výroba, Ostrava - Bartovice CZ
Král, s.r.o., Žilina SK
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kováčová SK

  FIRMA ŠTÁT

LESY SR š.p. OZ Semenoles, Liptovský Hrádok SK
Ľuboš Ďurfina - OPTIK, Nováky SK
MAFELL AG, Oberndorf a.N. DE
Mária Bellusová, Vlčkovce SK
NEXNET SK s.r.o., Teplička nad Váhom SK
Optimall, s.r.o., Kežmarok SK
PEWAG Slovakia s.r.o., Nitra SK
PILANKA, spol. s r.o., Poprad SK
PRES SK, s.r.o., Žilina SK
RAWOOD, s.r.o., Prešov SK
ROJEK prodej, spol. s r.o., Častolovice CZ
SIP SK s. r. o., Turčianske Teplice SK
Sir COLOR, s.r.o., Hosťovce SK
STATON, s.r.o., Turany SK
STS PRACHATICE a.s., Husinec CZ
Svaz výrobců a dodavatelů dřevozpracujících strojů a zařízení, Svitavy CZ
TEKMA SLOVENSKO s.r.o., Zvolen SK
TOS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec SK
TST Seilgeräte Tröstl GmbH, Türnitz A
twd SK, s.r.o., Banská Bystrica SK
VPP - verejnoprospešný podnik spol. s r.o., Jelenec SK
VYDONA, s.r.o., Holešov CZ
WOOD - B s.r.o., Nové Zámky SK
Wood Software s.r.o., Opava - Komárov CZ
ZASLAW TSS Sp. z o.o. Sp.k., Andrychów PL
Zväz spracovateľov dreva SR, Zvolen SK

Zoznam firiem prezentujúcich sa na veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016 Stav k 15. 8. 2016
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Veľtrh LIGNUMEXPO 2016 (27. – 30. septembra 2016) sa môže 
pochváliť dvoma dekádami úspechov. Jubilejný 20. ročník vo štvrť-
storočnej histórii odborného podujatia znamená nesmierny prínos 
do odvetvia spracovania dreva. Osvedčený jesenný termín vytvára 
priestor pre nové možnosti rozvoja firiem. V prvom rade to bude 
konkrétna prehliadka inovovaných technológií. Stroje a zariadenia 
detailne predstavia pri prezentácii, aby si ich budúci užívatelia mohli 
odskúšať v reálnom nasadení.

Počas LIGNUMEXPO 2016 v Nitre 
budú producenti strojov informovať spracovateľov dreva

Pohľad do niektorých 
expozícií

 Felder Group predstaví prostredníc-
tvom svojho slovenského zastúpenia 
najmä vyššie kategórie CNC obrába-
cích strojov. Univerzálne obrábanie, 
nárezové a vŕtacie centrá, olepovačky 
hrán umožnia skvalitniť a zefektívniť vý-
robné procesy. Expozícia v pavilóne F 
bude väčšia ako v minulých ročníkoch 
(cca 330 m2) a dominovať jej budú 
práve tieto špičkové CNC technoló-
gie, ktoré budú poradcovia rakúskeho 
výrobcu aj predvádzať počas obrába-
nia. Celkovo tu bude inštalovaných 
a prakticky prezentovaných viac 
ako 30 strojov pod značkou Felder, 
Hammer, Format-4. Podľa požiadaviek 
zástupcov nábytkárskych firiem budú 
poradcovia konkretizovať stroj presne 
na predpokladaný objem výroby.

 twd SK priblíži odborným návštevní-
kom v pavilóne F ponuku hlavných 
dodávateľov materiálov formou prak-
tických ukážok. Zákazníci si budú 
môcť vyskúšať produkty a výrobné 
trendy pre výrobu: BLUM – spraco-
vanie dielcov pre aplikácie kovania, 
PFLEIDERER – drevotrieskové dosky 
pre výrobu nábytku s extra matným 
povrchom, FUNDERMAX – opraco-

vanie kompaktnej pracovnej dosky 
pre kuchynský nábytok, FESTOOL 
– elektrické náradie a praktická pre-
zentácia pevného a rozoberateľného 
spoja Domino, SIEGENIA – ukážka 
jednoduchého a rýchleho riešenia 
výroby HS portálu pre aplikáciu v in-
teriéri.

 Italcomma umiestňuje ponuku špič-
kových strojov talianskych značiek na 
tradičné miesto v pavilóne A. Ponuku 
zamerala na olepovačky hrán výrob-
cu Stefani, CNC – stroje so značkou 

Morbidelli, CNC stroje na obrábanie 
úzkych dielcov Comec, čistiace za-
riadenia Wandres. Vďaka technoló-
gii jednostrannej olepovačky hrán 
Solution (výrobca Stefani) možno 
vyrábať dizajnový nábytok najvyš-
šej kvality s maximálnou flexibilitou. 
Rýchly prenos pokynov od návrhu 
konštrukcie nábytku, programovania 
a konečného riešenia prináša opti-
malizáciu výroby. Olepovanie hrán 
umožní vytvoriť širokú škálu zložitých 
tvarov dielcov.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Viacvretenová vŕtačka Comec (Taliansko) s automatickým zakladačom vŕtania 
úzkych dielcov priťahovala v expozícii Italcomma Slovakia najmä výrobcov nábytku 
a masívnych lamelových dielcov. Výkon môže byť 600 dielcov /hod.
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Garant dodávateľov strojov

Miestom stretnutí zástupcov firiem 
s dodávateľmi strojov a zariadení z ČR 
bude stánok SVDSZ (Zväz výrobcov 
drevospracujúcich zariadení ČR) v pa-
vilóne F. Zastrešuje 17 výrobcov a nie-
ktoré firmy budú poskytovať technické 
poradenstvo pre konkrétne riešenia pri 
spracovaní drevnej hmoty a konštrukcií 
výroby nábytku.
Člen zväzu výrobcov TOS Svitavy pred-
staví konkrétne riešenie pre Pílu Rosík 
Čierny Balog. Výrobný uzol s dvojhria-
deľovou rozmietacou pílou PWR 422 
s porezom do výšky 250 mm doplní 
centrovací dopravník priziem a priečny 
zásobovací dopravník priziem. Na ob-
sluhu píly a dopravníkov porezu stačí 
obsluha 2 pracovníkmi.

Technológie teoretickou 
formou 

Odborný program pre spracovateľov 
dreva a výrobcov nábytku dopĺňa po-
čas veľtrhu aj poradenská firma Gregor 
a spol., s.r.o. formou odborných semi-
nárov. Popisujú prednosti zariadení pre 
efektívnu výrobu. Semináre sa počas 
dvoch dní uskutočnia v konferenčnej 
miestnosti medzi pavilónmi A a B od 
10:00 do 12:00. 

Vzduchotechnické zariadenia pre 
drevársky a nábytkársky priemysel 
– 28. 9. 2016
Témy prednášok a referátov:  

 Súčasná pozícia drevárskeho a nábyt-
kárskeho priemyslu v hospodárstve 
SR (Ing. Peter Zemaník – ZSD SR)

 Posudzovanie zhody vzduchotechnic-
kých zariadení, legislatívne a technic-
ké požiadavky (Ing. Dušan Hanko – 
TSÚ certifikačný orgán)

 Vzduchotechnické zariadenia lakov-
ne v individuálnej výrobe (Ing. Jozef 
Rezník – ELBH Slovakia)

 Ochrana životného prostredia a ovzdu-
šia pri používaní vzduchotechnických 
zariadení (Jiří Neumann – firma EWAC)

Technické novinky v oblasti drevárskej 
a nábytkárskej výroby – 29. 9. 2016
Rámcové témy referátov:

 Zhodnotenie súčasného stavu ná-
bytkárskeho priemyslu v SR (RNDr. 
Jaroslav Novotný – Ministerstvo hos-
podárstva SR)

 Technické novinky vo výrobe CNC – 
strojov a možnosti ich použitia v ma-
lých a stredných firmách v drevárskom 
a nábytkárskom priemysle (Jan Ledr 
– firma HOUFEK)

 Nové technológie v oblasti lisovania 
dyhy, prechodom od močovinovo-
-formaldehydových lepidiel k disperz-
ným lepidlám (Ing. Michal Kulhánek 
– ADIS CZ)

 Nové riadiace procesy v oblasti výro-
by nábytku, od objednávky cez tech-
nickú prípravu výroby až po montáž, 
balenie a dodávky (Ing. Milan Špinar 
– Špinar software)

Cena Lignumexpo 2016

Progresívne výrobky (stroje, materiály, 
náradie a vybrané drevárske výrobky) 
môžu získať toto ocenenie vďaka výbor-
ným parametrom. Medzinárodná odbor-
ná hodnotiteľská komisia bude hodnotiť 
prihlásené výrobky v prvý deň (hneď po 
inštalácii expozície). Výsledky vyhlásia 
na slávnostnom večeri vystavovateľov 
(v prvý deň) v kategóriách:
1. Lesné hospodárstvo
2. Lesnícke stroje a zariadenia
3. Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva
4. Ručné stroje a náradie
5. Technológie a stroje na povrchovú 

úpravu
6. Materiály pre výrobu nábytku, sta-

vebno-stolárskych výrobkov a ostat-
ných výrobkov z dreva.

Jednorazové vstupné na výstavisko vo 
výške 6 € môžu odborní návštevníci na-
hradiť firemnou pozvánkou, ktorú uverej-
ňujeme na predchádzajúcej strane. Po 
elektronickom zaregistrovaní na www.
agrokomplex.sk/lignumreg je vstup 
na výstavisko cez registračné centrum 
pred pavilónom F bezplatný.

Výrobca CNC – obrábacích centier Weeke, ktorý je súčasťou koncernu HOMAG 
Group (Nemecko), prináša každoročne novinky s vylepšením hlavného vretena, 
vŕtacej hlavy, či upínacieho systému pracovného stola

Obľúbenými strojmi na obrábanie dreva z produkcie FELDER Group (Rakúsko) sú 
aj hobľovačky a hrúbkovačky Hammer


