
Vašim vkladom do exkurzie bude Vá čas a ubytovanie, ktoré ale my predom zabezpečíme.
Vašim

WWW.KRAL-ZILINA.SK

Pozývame Vás na seminár Laserové a iné technológie olepovania s nulovou špárou v rakúskom Voits-
bergu v dňoch 9.-10. júna 2015. 
V spolupráci s popredným nemeckým výrobcom strojov a technológií na spracovanie veľkoplošných mate-
riálov HOLZ-HER a špecialistom na nábytkové hrany v strednej a východnej Európe HRANIPEX a.s., Suča-
ny  sme pre Vás pripravili 2-dňový seminár v predvádzacom centre spoločnosti HOLZ-HER. Teória a prax 
na jednom mieste! 

Plánovaný program:
utorok 9. jún 2015
13:00 hod   Odchod zo Žiliny - podľa záujmu
15:00 hod   Odchod z Bratislavy
18:00 hod   Ubytovanie 
19:00 hod   Spoločná večera a  ochutnávka rakúskych vín

streda 10. jún 2015
9:00   hod   Otvorenie podujatia
9:15   hod   Technológie prípravy hrán pre bezškárové olepovanie
                   Teória jednotlivých systémov: 
  -infračervený systém HOLZ HER
  -laser systém IMA
  -horúci vzduch „Schugoma“
  -laser systém HOMAG
Prestávka
11:00  hod  Hranipex - Hrany pre použitie pri bezškárovom olepovaní
Obed. Prestávka
13:00  hod  Predstavenie technológií a strojov. Praktické skúšky HOLZ-HER strojov.
15:30  hod  Odchod na Slovensko

Laserové a iné technológie olepovania 
s nulovou špárou

WWW.HRANIPEX.SK



Vašim vkladom do exkurzie bude Vá čas a ubytovanie, ktoré ale my predom zabezpečíme.
Vašim

WWW.KRAL-ZILINA.SK

Král s.r.o., Predmestská 83, 01001 Žilina
tel.: 041 7241152, fax: 041 7241180
e-mail: info@kral-zilina.sk

Vašim vkladom do exkurzie bude Váš čas strávený s nami a náklady na ubytovanie. Spoločnú dopravu z 
Bratislavy a naspäť do Bratislavy zabezpečujeme my.
Vašim prínosom bude poznanie, nové vedomosti a vízie pre ďalší rozvoj Vašich spoločností. 
Preto neváhajte a odošlite svoju návratku čím skôr na našu e-mailovú adresu: info@kral-zilina.sk alebo fax 
041 7241180. Pre Vašu firmu sme zarezervovali 1 miesto. Uzávierka je pondelok 1. júna 2015.

Tešíme sa na Vás

Kolektív Král s.r.o., Žilina

NÁVRATKA
Záväzne sa prihlasujem na seminár

Laserové a iné technológie olepovania 
s nulovou špárou

 v rakúskom Voitsbergu v dňoch 9.- 10. júna 2015.
Firma:                                                                            
IČO:
IČ DPH:
Adresa:

Meno a priezvisko:

Mobil:      

E-mail:

TÉMA, KTORÁ MA NAJVIAC ZAUJÍMA:

Podpis:                                                

Náklady na ubytovanie v hodnote 54.-EUR (45,00+20%DPH) odošlite na bankový účet č. 6211010126/
8370, Oberbank, pobočka Žilina s variabilným symbolom 10062015. Po prijatí platby Vám bude vy-
stavená a zaslaná faktúra. K návratke prosím priložte potvrdenie o úhrade ubytovania, aby sme Vám 
faktúru vystavili správne.

Ďakujeme
Jana Piesecká

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


