
 

 

 

R + T Turkey 

Redőnyök, ajtók, nyílászárók, kapu- és árnyékolástechnikai szakkiállítás 

Isztambul, 2022. október 20-22. 

www.rt-turkey.com 

 
A kiállításról: 

A fenntartható fejlődés érdekében napjainkban kiemelkedően fontos az energia-

hatékony napvédelem, ill. energiatárolás, mely jelentősen hozzájárul a költségek 
csökkentéséhez és a környezet védelméhez 

 

A rohamos ütemben fejlődő török gazdaság az “Urban Transformation Program” 

keretén belül 6,5 millió épület rekonstrukcióját fogja elvégezni, kiemelt szerepet 
tulajdonítva az árnyékolástechnikának és a biztonságos nyílászáróknak.  

 

Épp ezért kerül megrendezésre az R+T Turkey szakkiállítás, mely a világ vezető 
szakvásárának, a stuttgarti R+T-nek licence. Helyszíne a CNR EXPO vásárterület (az 

európai oldalon, az Atatürk nemzetközi repülőtér közelében).  

 
A kétévenként népes nemzetközi látogatót vonzó törökországi vásár három napján 

több mint 110 kiállító mutatja be portékáját 11.000 négyzetméteren a mintegy 5.000 

látogatónak, potenciális vásárlónak. 

 
A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig 

ellenörizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 

 
Utazás: 

-menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg 

 
Szállás: 
 

A 4*-os 106 szobás Darkhill Hotel Isztambul központjában, a 

Fatih negyedben, mindössze 200 méterre a Laleli-Université 
villamosmegállótól fekszik. A történelmi Sultanahmet negyed 

20 perces, a Nagy bazár 15 perces, a Kék mecset, a Török és 

Iszlám Művészetek Múzeuma 25 perces sétával érhető el. 
Minden szobája légkondicionált, műholdas TV-vel, ingyenes 

Wi-Fi-vel, minibárral felszerelt. A szálloda fedett medencéje és 

gőzfürdője térítésmentesen vehető igénybe. 

 

 
 

 

 
szoba példa 

 

Az 5*-os 245 szobás WOW Istanbul Hotel az Atatürk reptér 

mellett, a CNR Expo központtól sétatávolságra található. A 200 

méterre levõ DTM-İstanbul Fuar Merkezi metróállomásról 15 
perc alatt közvetlenül elérhető Isztambul központja. Az Atatürk 

repülőtérre ingyenes, kétirányú transzfer vehető igénybe. 

Minden szobája műholdas TV-vel, ingyenes Wi-Fi-vel, 

minibárral rendelkezik. A szálloda egészségklubjában modern 
fitnesz központ, legfelső emeletén üvegtetős, fedett medence, 

luxus masszázskezelések vehetők igénybe. 
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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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