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Pusťte si film –  
uvidíme se!

Prožijte fascinaci přírodním kamenem – 

v senzačních záběrech nového filmu  

k veletrhu Stone+tec. 

Ponořte se do světa přírodního kamene 

a nechte se na veletrhu Stone+tec  

inspirovat materiálem a technikou. 

Zajistěte si hned teď svoji vstupenku:

stone-tec.com/see-you-soon

Kdo pracuje s přírodním kamenem,  
ten se neobejde bez veletrhu Stone+tec

NOVĚ

Největší odborný veletrh přírodního kamene  

a konstanta v oboru – už po dvacáté.

Atraktivní rámcový program s dvěma 

novými speciálními přehlídkami

Odborné fórum vám poskytne 

cenné odborné vědomosti.
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Odborné fórum Speciální přehlídky

Další zajímavosti

Přehled pro vaši branži: odborná nabídka

Tematické dny
Odborné fórum vám poskytne cenné  

podněty s těmito hlavními body:

Čtvrtek – Fórum hřbitovy

Pátek – Trvalá udržitelnost staveb

„Náš přírodní kámen –  
společně k udržitelné budoucnosti“ 
Dozvíte se, že obzvlášť udržitelný je přírodní  

kámen z kamenolomů v Německu, Rakousku, 

Švýcarsku a Jižním Tyrolsku. 

Objevte nejnovější produkty, stroje a nástroje 

pro výrobu, opracování a údržbu pracovních 

desek.

Německá cena přírodního kamene 
2018
Poznejte neobyčejnou architekturu,  

která s využitím přírodního kamene  

vnáší jedinečné výtvarné akcenty do  

prostředí měst – vyhlašuje a organizuje  

Německý svaz přírodního kamene  

(Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.).

Prohlídky pro studenty a absolventy 
vysokých škol
Komentované prohlídky na téma „Spekt-

rum mezinárodního veletrhu – přehled“, 

organizované vysokou školou Hochschule 

RheinMain.

Pódiová diskuse
Odborníci diskutují o aktuálních tématech  

oboru: „Protiklady se přitahují – CNC a tvorba“  

a „Pomoc při rozhodování – robot nebo obrá-

běcí centrum?“ 

Udělování cen
Nejlepší digitální praxe pro obor – udělení  

ceny „Naturstein Marketing Award“.  

Výsledky napínavé soutěže – udělení ceny  

v soutěži dorostu.

Kongres o hřbitovní kultuře
Hřbitovy jsou místa vzpomínání, která se přes  

veškerou nepomíjivost neustále mění. Dozvěďte  

se na přednáškách odborníků, jaké možnosti tyto 

proměny skýtají. Kongres organizuje Svaz  

vzpomínkové kultury (Verband für Gedenkkultur).

Soutěž odborného dorostu
„Cesty života“ – pod tímto heslem jsou zváni mladí 

řemeslníci, aby prokázali svoje schopnosti v živé  

soutěži na prostranství před výstavištěm. Vyhlašuje  

a organizuje Spolkový svaz německých kameníků 

(Bundesverband Deutscher Steinmetze). 

Více na 
stone-tec.com/supportingprogramme

Na odborném fóru v hale 9 vás čekají napínavé oborové akce. Vedle odborných  

přednášek pořádaných v rámci různých tematických dnů se konají pódiové diskuse  

a udělování cen. 

Hledáte? Najdete!
Přehled všech vystavovatelů, produktů a  

novinek jedním kliknutím, vždy aktuální na:

stone-tec.com/exhibitors-products 

Setkejte se s  
mezinárodními  

vystavovateli ze zhruba 30 zemí

Těšte se na odborný dialog o nových 
technologiích, materiálech, trendech, 
budoucích šancích a udržitelnosti  
v oblasti přírodního kamene.

Materiál, přírodní kámen, keramika, konglome-
rovaný kámen pro interiéry a exteriéry 
hala [10] [9]

Oborové svazy, služby, software | hala [9]

Technika, bezpečnost práce a ochrana životního 
prostředí, stavební chemie | hala [12]

Náhrobky a pomníky, památková péče  
a doplňky | hala [11] [10]

Stone+tec – nepostradatelné oborové setkání

Co je na veletrhu Stone+tec jako setkání branže přírodního kamene tak zvláštního? 

Je to největší odborný veletrh přírodního kamene a technologií pro zpracování  

kamene v německy mluvících zemích, na němž vás čekají mezinárodní vystavovatelé 

ze zhruba 30 zemí. Stone+tec přesvědčí jedinečnou rozmanitostí produktů, techno-

logií a nápadů – v oblasti přírodního kamene, konglomerovaného kamene, techniky, 

náhrobků a pomníků. Čekejte ještě atraktivnější odborný program a dvě nové speci-

ální přehlídky a těšte se na odborný dialog s kolegy a experty – na vůdčím veletrhu, 

který i v roce svého 20. výročí spojuje tradici a budoucnost.

Těšíme se na vaši návštěvu!
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Všechny informace k vaší návštěvě veletrhu:

stone-tec.com/see-you-soon

Vaše vstupenka s on-line výhodou!
on-line na místě

Jednodenní vstupenka EUR 17 EUR 22

Jednodenní vstupenka  
pro učně a studenty

– EUR 7

Permanentka EUR 29 EUR 34

Všechny ceny vstupenek zahrnují DPH.

Místo a doba konání
Výstaviště Norimberk, 13.–16.6.2018 

Otevírací doba
ST – PÁ  09:00 – 18:00 hod.
SO 09:00 – 17:00 hod.

Servis pro návštěvníky
T +49 9 11 86 06 - 49 96 | F +49 9 11 86 06 - 49 97
visitorservice@nuernbergmesse.de

Odborní garanti
• Deutscher Naturwerkstein- Verband e. V.

• Bundesinnungsverband des  Deutschen 

 Steinmetz- und  Steinbildhauerhandwerks 

Pořadatel
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Nürnberg, Německo

Příjezd a pobyt
Nejkratší cestu do Norimberku  

a tipy k pobytu najdete na:

stone-tec.com/travel
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