
10
2006

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA
FINE MECHANICS AND OPTICS
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Bohemia  Machine, s. r. o.
TRADIČNÍ DODAVATEL SKLÁŘSKÉ 
TECHNOLOGIE A STROJŮ

ve dnech 24. - 28. 10. 2006, hala 13, stánek F23 

Nová Ves u Světlé 58,582 91 Světlá nad Sázavou

navštivte nás na veletrhu  GLASSTEC v  Düsseldorfu
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Na čtyři dny bude Mnichov mezinárodním dějištěm nejdůležitějšího veletrhu elektroniky: Electronica 2006. Přední 

světový veletrh prezentuje celé spektrum elektroniky a přitom ukazuje nejnovější trendy a vývoj. Veletrh je zaměřen na 

oblasti s nejsilnějším růstem využití: „Automotive Innovation“ pro automobilovou elektroniku „Wireless Communications“ 

pro bezdrátové komunikační technologie a nově zřízenou oblast „MicroNanoWold“ týkající se mikrotechnologií. Již potřetí 

electronica výstavu a dvoudenní konferenci na téma „Embedded Sysems“.

Mnichov 14. - 17. listopadu 2006

Bližší informace: zástupce pořadatele pro Českou republiku: EXPO – Consult + Service, spol. s r. o., tel.: 545 176 158 – 160, 

tel./fax: 545 176 159. Všechny informace ohledně veletrhu electronica 2006 najdete na internetu pod www.electronica.dc.

Velký inovační potenciál výrobků ze skla, sklářských strojů, nejnovějších technologií zpracování skla a sklářské 
řemeslo tvoří základ mezinárodního sklářského veletrhu glasstec, který udává tón celému oboru. Již po devatenácté 
představí glasstec ve dnech 24. až 28. října 2006 v Düsseldorfu ucelený přehled o současném stavu sklářské branže 
a o inovacích, týkající se tohoto mnohostranného materiálu.  Ať jde  o řešení prostorů nebo budov, o energetiku nebo 
o moderní komunikační technologie – neexistuje žádný jiný materiál, který by mohl nabídnout tak široce rozvětvené 
spektrum uplatnění a tak jedinečnou transparentnost. 

Branže skla platí celosvětově za jeden z nejinovativnějších oborů.
Glasstec  bude i v tomto roce navazovat na perspektivní tematické okruhy, jakými jsou speciální skla, zejména pro 

obrazovky a zobrazovací jednotky, laserová a solární technologie, stejně jako oblasti multifunkčních izolačních skel 
a inovativních oken a fasád, které mohou být s ohledem na využití přírodních zdrojů, ekologii a úsporu tepelné energie 
vhodně aplikovány ve stavebnictví a  architektuře, ale i v automobilovém průmyslu a uměleckých oborech. Středem zájmu 
jsou rovněž skla se schopností samočištění, bezpečnostní skla či nově vyvinutá laminovaná skla se širokým výkonovým 
spektrem, která poskytují spolehlivou ochranu před hlukem.

Specializovaná přehlídka „glass technology live“ s doprovodným odborným sympoziem představí na ploše cca 
2 500 m2 nejnovější technologie, progresivní projekty k tématům „Inovativní fasády“ a  „Materiály zítřka“ a vize sklářského 
oboru nejen z technického hlediska, ale také esteticky. 

V rámci doprovodného odborného sympozia budou představena veletržní témata „Solární technologie – sklo a tech-
nologie“, „Izolační zasklení jako multifunkční součást fasády“ nebo „Architektura a design – aktuální příklady a vize“. 

Na veletrhu glasstec 2006 se očekává účast přes 1000 vystavovatelů z více než 40 zemí a svou nabídku představí 
cca na 60 000 m2. Z České republiky by se mělo prezentovat 17 firem (vč. subvyst.) na výstavní ploše téměř 700 m2. 
Očekávaná návštěvnost je 54.000 odborníků.

Přijměte i Vy naše pozvání do Düsseldorfu a přesvědčte se sami o kvalitách veletrhu glasstec a o inovační síle oboru 
skla i o tom, jak fascinující je to materiál!

Další informace a zlevněné vstupenky Vám poskytne zastoupení Messe Düsseldorf pro ČR a SR – Veletrhy Brno, a.s, 
mhorakova@bvv.cz, více na: www.glasstec.de

Düsseldorf, Germany   24. - 28. října 2006

Meopta na veletrhu
Photokina 2006, 
Kolín nad Rýnem


