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Novinky, ktoré Vás rozhýbu... 
dokonca v najmenšej igus® expozícii všetkých čias 

 
 
igus® Vám v roku 2013 ponúka nové produkty z tribo-
polymérov, ktoré znížia náklady a zlepšia techniku na 
ešte väčšom počte aplikácií vo Vašom zariadení. 

Na Hanoverskom veľtrhu uvidíte spolu 134 pohyblivých 
nápadov "plastics for longer life®" a nových produktov z 
nášho sortimentu (on-line od 8.4.2013). 
 
Aby sme Vám ukázali, že s igus® produktmi môžete byť 
kreatívny aj na najmenšom miestečku, postavili sme pre 
Vás najmenšiu igus® expozíciu všetkých čias. 

 
Navštívte nás v najmenšej expozícii igus® všetkých čias (4m²), 

alebo si tu pozrite video, od 15. apríla 2013 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!   

 
Zažite igus® novinky na  

Hanoverskom veľtrhu 2013! 
8. - 12. apríla 2013 

Hala 17, miesto H04 

    

Všetky novinky od 8.4.2013 v expozícii igus®, hala 17, 
stánok H04 alebo na igus.eu/new  

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/cg7cn8qa/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/ldji189v/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/qtuhipt3/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/8bpvqsfk/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/nw7op3xj/preview


 

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/9pdknljz/preview


              

  Testujte dodacie služby igus® pre existujúce ale aj nové produkty: 

  

 

Zo skladu** 

 

Od veľkosti dávky 1 

 

Dodanie od 24 h** 

  

 

On-line nájsť, vypočítať 
a objednať 

 

Vzorky zdarma 

 

Žiadne minimálne 
objednávacie množstvo 

  
*  a rozšírenia výrobného programu 
** Dodací termín od 24 h znamená čas do odoslania tovaru. Presný dodací termín každého produktu nájdete na igus.eu/24. Niektoré 
nové produkty budú k dispozícii od leta 2013. Presné termíny na igus.eu/new 

    

Požiadajte o bezplatnú vstupenku 

Ešte nemáte vstupenku na Hanoverský veľtrh? 
 
Objednajte si vstupenky zadarmo cez WEB-stránku Hanoverského 
výstaviska (vyžaduje sa registrácia) alebo si dokonca dohodnite i čas 
návštevy na veľtrhu v Hanoveri. 

Nemôžete sa zúčastniť Hanoverského veľtrhu?  
Dohodnite si termín a ukážeme Vám pohyblivé novinky priamo u Vás.  

 

 

Pozvánka na manus® award a párty v expozícii 

Súťaž odvážnych aplikácií plastových klzných ložísk manus® sa konala už 
po šiesty krát. 
 
Tentokrát prihlásilo svoje aplikácie viac ako 450 konštruktérov z celého 
sveta. 

 
Možete sa tešiť, koho uvidíte na stupňoch víťazov. 
 
Slávnostné odovzdávanie cien a párty v stredu, 10.4.2013 začína o 
18:00 v igus® expozícii - stánok H04 hala 17. 
 

 

 
 

Hennlich Industrietechnik, s.r.o. 
odd. Lineárna technika 
Miletičova 16 
SK-821 08 Bratislava 
Slovakia  

tel.: 02 / 5020 2504 
fax: 02 / 5020 2520 
technik@hennlich.sk 
www.hennlich.sk  

 

  

Výrazy "igus", "chainflex", "dry-tech", "easychain", "e-chain", "e-chainsystem", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy 
chain systems", "flizz", "invis", "manus", "pikchain", "readychain", "robolink", "readycable", "triflex", "twisterchain", "drylin", "iglidur", 
"igubal", "plastics for longer life", "xiros", "xirodur" and "vector" sú zákonom chránené obchodné značky spoločnosti igus® GmbH 

 

http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/nfdn2zq0/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/ks2slrq9/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/ua0fnrkh/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/bs6npqk0/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/e1pyml44/preview
mailto:technik@hennlich.sk
http://www.hennlich.sk/produkty/vsetky-produkty.html
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/4b7v6qun/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/meoszvsj/preview
http://igus.elaine-asp.de/go/9maxlfo9/sogn44y8/preview

