Paint Expo
A világ vezető ipari bevonat-technológiai, lakkozástechnikai szakkiállítása
Karlsruhe, 2022. április 26-29.
www.paintexpo.de
A kiállításról:
Komplett és versenyképes megoldásokat kínál nagyüzemnek, de kisebb bevonatolófestőműhelynek egyaránt, legyen szó fémről, műanyagról, üvegről, fáról,egyéb
anyagról, iparágtól függetlenül.
Termékkínálata: szórópisztolyok, festékek, lakkok, folyékony,- és porbevonatok, ipari
tisztítás, szűrés, vagy sűrített levegő technológiák, festőrobotok, automatizálási
technológiák, szállítópályák, tekercsbevonatok, festékeltávolítás, a hulladék
újrahasznosítása, -ártalmatlanítása, előkezelés, szárítás, beégetés, műszaki újdonságai,
szűrők, pumpák, minőségellenőrzési megoldások.
Előző évi rendezvény statisztikája: 29 országból 537 kiállító, 88 országból majdnem
12.000 szakmai látogató (autóipar, repülőgépipar, gépgyártók, háztartási cikkeket
gyártók, építőipar, fűtés-hűtés technika, bútorgyártók, kerékpárok,egyéb
sporteszközgyártók területről), 16.000 m2 kiállítási terület.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 3*-os szuperior ALFA Hotel garni a Ludwigsplatz tér
melletti egyik sétálóutcában helyezkedik el, a belváros
szívében. 10 perces sétával elérhető a karlsruhei kastély és
a Városliget. Mind a 36 szobája tágas, business-kialakítású
(síkképernyős kábel-TV, ingyenes Wi-Fi, stb.). Parkolni
térítés ellenében a hotel mélygarázsában lehet.
szoba példa
Svédasztalos reggelije egészséges, gazdag felhozatalú.
A 4*-os 147 szobás Leonardo Hotel mellett található az
Augartenstraße villamosmegálló és a vasútállomás, a
karlsruhei palota 15 perces sétával érhető el. A modern,
légkondicionált szobákban tea- és kávéfőzési lehetőség,
fürdőszoba, síkképernyős, műholdas TV áll a vendégek
rendelkezésre. A wifi a szálloda egész területén ingyenes.
Reptéri transzfer is igénybe vehető. Büféreggelit szolgálnak szoba példa
fel.
A 4*-os 147 szobás Leonardo Hotel a belváros csendesebb
részén található, tőle nem messze az Augartenstraße
villamosmegálló és a vasútállomás, valamint számos
nevezetesség, mint pl. a műemlékvédelem alatt álló
Állatkert,- és Városliget, a karlsruhei palota. A szálloda
modern, légkondicionált szobáiban tea- és kávéfőzési
lehetőség, síkképernyős, műholdas TV, ingyenes Wi-Fi áll szoba példa
a vendégek rendelkezésre. Reptéri transzfer is igénybe
vehető. Reggelije svédasztalos.
A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás
dátumát a szervező honlapján.

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves
rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy
szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
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