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R + T  -  ROLLLADEN UND TORE 
NAJVÄČŠÍ ODBORNÝ MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PRE ROLETY A  BRÁNY  
24. -  28. FEBRUÁR 2015, ŠTUTTGART, NEMECKO 
 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
 
 

       pozývame vás na najvä čší odborný medzinárodný ve ľtrh pre rolety, brány 
a tieniacu  techniku R+T od 24. do 28. februára 2015 na najmodernejšie výstavisko 
Európy - do nemeckého Štuttgartu.  
 

       V r. 2012 vo vypredaných výstavných halách s celkovou plochou 105.200 m2  
predstavilo rekordných 817 vystavovate ľov zo 42 krajín  najširšiu medzinárodnú ponuku 
a najhorúcejšie novinky tejto dynamickej a stále viac technologizovanej branže.  
* Tieniaca technika , ktorá nielenže vyrába elektrinu, ale natáča sa podľa pohybu slnka.. 
* Brána , ktorá sa v núdzovej situácii otvorí aj pri výpadku elektrického prúdu.. 
 

**Science fiction? Dnes už nie...  Vo februári 2012 sa o tom na vlastné oči presvedčilo   
   vyše 60.000 odborných návštevníkov zo 110 krajín.  
Na R+T v Štuttgarte sa úspešne prezentovali medzinárodnému publiku už aj firmy zo 
Slovenska:   K-System, Markob, Relax 2000, Sierant a Caravita Europe.   
 

       Aktuálne témy, najnovšie technológie, materiály, tr endy  a bohatý sprievodný 
program robia R+T stále viac atraktívnym. Je to však hlavne preto, lebo tieto inovatívne 
riešenia priamo ovplyv ňujú energetickú efektívnos ť, bezpečnos ť, ale aj  komfort  
budov a priestorov.  
 

Získajte informácie o technológiách budúcnosti v nasledujúcich segmentoch veľtrhu: 
 

●   rolety, markízy, žalúzie, prístrešky, tieniaca technika  - interiérová, exteriérová   
●   okná , okenné profily, okenice, kovanie, siete proti hmyzu, mreže, zimné záhrady 
●   brány  - domové, priemyselné, posuvné, výklopné, otočné, bezpečnostné, dvere -  
     exteriérové, interiérové, automatické, bezpečnostné, skriňové, špeciálne, bránové  
     a dverové profily, kovanie, zámky, ploty 
●   materiály – technický textil, plasty, drevo, kov 
●   technológie , stroje na výrobu a opracovanie materiálov, príslušenstvo   
●   pohony a riadiace systémy, informačné technológie  
●   elektronické bezpečnostné zariadenia , poplašné systémy 
●   montážne, skladové a logistické technológie , vybavenie  
 

       Prezentujte vaše výrobky a sta ňte sa vystavovate ľom na R+T 2015! Nenechajte 
si ujsť príležitosť a nadviažte nové kvalitné medzinárodné kontakty! Ďalší ročník tohto 
jedinečného veľtrhu bude až o 3 roky. Čaká na vás kvalitný veľtrh s perfektnou 
infraštruktúrou, letisko a zastávka metra sú len 200 m od hlavného vchodu výstaviska. 
Nachádza sa hneď vedľa diaľnice a k dispozícii je aj moderný parkhouse. Kompletné 
informácie nájdete na www.dsihk.sk v sekcii Veľtrhy a  http://www.messe-stuttgart.de/r-t/ 
 

Máte záujem o informácie k  R+T Asia, R+T Russia, R +T Australia alebo R+T 
Turkey, Istanbul?  Kontaktujte nás!  
 

       Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komo ra ako oficiálne zastúpenie 
Štuttgartských veľtrhov v SR vám ponúka informácie a podporu pri organizácii ú časti , 
návštevníkom aj možnosť získať vstupenky za zvýhodnené ceny. Poradíme vám aj pri 
organizácii cesty, či rezervácii ubytovania.  
 
Pre vaše ďalšie otázky ma prosím neváhajte kontaktova ť. 
 

 
S pozdravom 

 
Ing. Adriana Petesová 
Oficiálne zastúpenie Štuttgartských veľtrhov v SR 
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