KOŠICE
23. február 2017 – štvrtok
Hotel Košice ****
Moldavská cesta II. 51/2414
kongresová sála • 1. poschodie

Prezencia poslucháčov: 08.15 - 08.30 hod.
Záver, zlosovacia akcia, obed: 12.40 hod.
Účasť bezplatná

Srdečne Vás pozývame na seminár spojený s prednáškami odborníkov uvedených spoločností.
Nadviažte novú spoluprácu a získajte katalógy a ucelené prospektové materiály.

08.30 - 08.55

Belimo Automa on m.b.H - snímače teploty, tlaku, prietoku a novinky pre rok 2017

08.55 - 09.20

Aeroﬂex SK, s.r.o. - kompozitné potrubia, izolácie, armatúry a úprava TVRDEJ vody pre pitnú a TÚV www.aeroﬂex.cz

09.20 - 09.45

Viadrus a.s. - tradičný český výrobca kotlov na pevné palivá, lia nových radiátorov, plynových a
kondenzačných kotlov - www.viadrus.sk

09.45 - 10.10

Witzenmann Slovakia spol. s.r.o. - návrh a výroba nerezových komínov, kovových hadíc a
kompenzátorov pre rozvody vody, plynu a iných agresívnych médií

10.10 - 10.25

ATTACK, s.r.o. - výrobca nadčasových kotlov vyrobených najmodernejšou technológiou - www.a ack.sk

10.25 - 10.35

WALLIS s.r.o. - kvalitný krb - duša vášho domova - www.wallis.sk

10.40 – 11.00

PRESTÁVKA - OBČERSTVENIE - DISKUSIA

11.05 - 11.30

Giacomini Slovakia, s.r.o. - vykurovacie a chladiace systémy pre všetkých - www.giacomini.sk

11.30 – 11.50

FV-plast a.s. - systém pre rozvody vody FV AQUA, pre vykurovanie FV THERM a systém primárnych
okruhov tepelných čerpadiel - www.fv-plast.cz

11.50 - 12.10

ROBUR, s.r.o. - plynové tepelné čerpadlo ROBUR, najúčinnejšie využi e plynu pre vykurovanie objektov
www.robur.sk

12.10 - 12.25

KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s.r.o. - úspory energie pri vykurovaní sálavými panelmi

12.25 - 12.40

SWEP Slovakia s.r.o. - prezentácia doskových výmenníkov tepla, ich využi e v segmente tepla,
chladiarenstva a priemyslu, výpočtový program - www.swep.net

12.40 hod.

ZÁVER - DISKUSIA - OBED

ZLOSOVACIA
AKCIA

• počítačová klávesnica značky Deluxe
• darčekové predmety od prezentujúcich sa ﬁriem

A-SICE, s.r.o.
GENERÁLNY PARTNER

Bližšie informácie na tel. čísle
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