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ISH‘ 2019 – PASAULINĖ SANTECHNIKOS, PASTATŲ,
ENERGETIKOS, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS IR
ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS PARODA
2019.03.11-03.15. d. Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Kviečiame Jus vykti 2019 m. kovo mėn. 09-14 d. aplankyti pirmaujančią pasaulyje “ISH’ 2019 – Pasaulinę
santechnikos, pastatų, energetikos, oro kodicionavimo įrangos ir atsinaujinančios energijos parodą”,
rengiamą kas 2 m. Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Praėjusį kartą 2017 m. 173 371 kv.m. parodos plote 2 455
kompanijos iš 59 šalių išsamiai pristatė naujausių produktų spektrą, o organizatoriai sulaukė 198 810 lankytojų.
Šioje parodoje, kur sprendžiami išteklių taupymo ir atsinaujinančios energijos klausimai, Jūs rasite platų
produktų ir paslaugų spektrą: nuo tvarių santechnikos sprendimų, novatoriško vonios dizaino ir energiją
taupančių šildymo technologijų su atsinaujinančiais energijos šaltiniais iki saugių aplinkai oro kondicionavimo,
šaldymo ir vėdinimo technologijų.
ISH parodoje pristatomų produktų grupės:
 ISH ENERGY:
✓ Šildymo pramonė (efektyvi šilumos gamyba, šilumos perdavimas)
✓ Didelio efektyvumo siurbliai ir centrinis šildymas (išsiplėtimo indai, fitingai, jungtys ir stotelės)
✓ Šaldymo, oro kondicionavimo ir vėdinimo technologijos
✓ Namų ir pastatų automatikos, energijos valdymo, matavimo ir valdymo technologijos
✓ Individualūs židiniai
 ISH WATER:
✓ Festhalle ir forumas: vonios kambarys
✓ Diegimo technologijos pasaulis
✓ Įrankiai, tvirtinimo įrankiai ir fiksavimo medžiagos
✓ "Tarptautinis tiekimas"
ISH parodos pagrindinės lankytojų grupės: iš instaliacinių įrenginių, santechnikos, šildymo ir oro
kondicionavimo įrenginių bei pramonės, statybos ir būsto pramonės sričių, taip pat sistemų planuotojai ir
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inžinieriai, didmenininkai ir mažmenininkai, architektai, interjero architektai, dizaineriai, investuotojai, vietos
valdžios institucijų, aukštųjų mokyklų ir universitetų atstovai.
Kelionė su grupe autobusu vyks 2019 m. kovo 09-14 d.
Kelionės kaina: 389,-Eurai /asm.
Kelionės kainą sudaro: kelionė komfortabiliu autobusu, 2 nakvynės (su pusryčiais) dviviečiame kambaryje
viešbutyje Lenkijoje, 3 nakvynės (su pusryčiais) dviviečiame kambaryje viešbutyje Vokietijoje, draudimas,
kelionės vadovo paslaugos, kelių ir ekologijos mokesčiai, apžvalginė ekskursija Frankfurte.
Parodos bilietų išankstinė kaina, užsakius mūsų biure: 17,-Eurų/1 d., 46,-Eurai/visom dienom.
Dėl visų kelionės detalių: smulkesnės kelionės programos, paraiškos kelionei ar individualios kelionės lėktuvu ir
kt. klausimų, kviečiame teirautis ir registruotis kelionei iki vasario 15 d. tel.: +370 615 28130; +370 613 92193;
arba e-paštu: l.aleksiuniene@boutiquetravel.lt; parodos@boutiquetravel.lt
Verslo kelionių organizatorius „Boutique Travel“ A.Smetonos g.2, LT-01115 Vilnius. www.boutiquetravel.lt

