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Dobrodošli na sejmu

LESTECH!
Vodilnem sejmu lesnoobdelovalne industrije v
Sloveniji. Sejem Lestech smo prvič organizirali v
letu 2018, saj se je lesna stroka v Sloveniji soočala s pomanjkanjem priložnosti, da se predstavijo
svojim ciljnim javnostim. Sejem Lestech je neodvisni strokovni dogodek, ki vodilnim igralcem
na tem področju na enem mestu omogoča predstavitev novosti in srečanja s poslovnimi partnerji. Po uspešni prvi izvedbi smo planirali, da
ga aprila 2020 izvedemo v še večji in boljši obliki,
kar pa nam je epidemija preprečila. Kljub temu,
da smo imeli za sejem praktično vse pripravljeno, so se naša vrata sejmišča zaprla za dolgo leto
in pol. Vendar pa smo težko situacijo želeli izkoristiti tudi za tehten premislek o usmeritvi naših
sejmov in zato lahko danes še z večjim zagonom
in svežimi idejami pristopamo k sejmu Lestech.
Z veseljem sporočamo, da se Lestech ponovno
vrača na celjsko sejmišče od 11. do 13. maja 2022.
Namenjen je vsem obdelovalcem in oblikovalcem
lesa, lesni industriji in mizarskim delavnicam, ki se
bodo v okviru širokega kroga razstavljavcev in
programa spremljevalnih prireditev lahko seznanili z novostmi in rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev in tehnologij ter repromaterialov.
Vabljeni, da ste del osrednjega sejma lesne stroke v
Sloveniji tudi vi!

Z lepimi pozdravi,
mag. Robert Otorepec
Izvršni direktor družbe
Celjski sejem d. d.

KDO SO OBISKOVALCI?
mizarji (mizarske delavnice),
proizvajalci pohištva,
tesarji,

ZAKAJ RAZSTAVLJATI NA
LESTECHU?
osrednji dogodek v Sloveniji in regiji,
priložnost za sklepanje novih poslov,

parketarji,
proizvodno predelovalni obrati lesa,
vodje proizvodnje, vzdrževanja in investicij,
planerji proizvodnje,

predstavitev novosti,

nabavniki v pohištveni industriji,
trgovini na drobno,

pridobivanje novih kupcev,

gradbeništvu in industrijskih sektorjih,

srečanje s partnerji, dobavitelji, strankami,

študenti in dijaki.

odlična možnost za pregled stanja na trgu.

RAZSTAVNI PROGRAM
LESNOOBDELOVALNI STROJI,
NAPRAVE IN ORODJA:
• stroji za izdelavo pohištva,
• specialni stroji za izdelavo vrat, front in
masivnega pohištva,
• klasični mizarski stroji,
• stroji za obdelavo parketa, profilov,
• brusilni, furnirski, rezkalni, skobeljni, robni
lepilni in vrtalni stroji,
• rezkarji, žage, svedri,
• kontaktne, robne in tračne brusilke,
• linije za dolžinsko spajanje lesa,
• poravnalke, podajalne naprave,
• transporterji in dvižne mize,
• lakirne kabine in sistemi,
• odsesovalne naprave,
• kotlovnice in sušilnice,
• preše in stiskalnice,
• ostali mizarski pripomočki.

REPROMATERIAL:
• iverne, furnirane, vlaknene, vezane in
kompakt plošče,
• robni, lepilni trakovi,
• folije in laminati,
• okovje za vrata in okna,
• pohištveno okovje (drsni sistemi, pohištvene
ključavnice, ročaji in obešala, vodila, odmične
spone, dvižni mehanizmi, dodatki za pohištvo,
predali in vodila predalov, spojno okovje,
pohištvene noge),
• stavbno okovje (cilindrični vložki, ključavnice,
kljuke, nasadila, vodila za drsna vrata),
• pritrdilna tehnika (kotniki, vijaki, zidni
vložki, vezne ploščice),
• laki in lepila.

SPLAČA SE VEDETI!
Z zgodnjo prijavo do 14. JANUARJA 2022 si
zagotovite nižje cene razstavnega prostora.
ROK PRIJAVE JE 25. FEBRUAR 2022.

SKUPAJ ZA DOBER OBISK!
NEOMEJENO ŠTEVILO BREZPLAČNIH E-POSLOVNIH VSTOPNIC!
E-poslovne vstopnice so za vas in za vaše poslovne partnerje v neomejenem
številu povsem brezplačne!

ORGANIZATOR:

KONTAKT:

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3000 Celje
T: 03 54 33 000
E: info@ce-sejem.si
W: www.ce-sejem.si

Renata Košenina
T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si
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