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                 نمایشگاه در و پنجره نورنبرگ                              
               

 طالعاتا

 نمایشگاه

( یکی از برترین نمایشگاه ها در زمینه در، پنجره   FENSTERBAU FRONTALEنمایشگاه در و پنجره نورنبرگ ) 

 .باشد و نما می

   www.frontale.deنمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

سیستم ، سیستم های درب های صنعتی، سیستم های پنجره و درب فرانسوی، سیستم های روکار ) سیستم های ساختاری و پروفیلی

مصالح ، مصالح نیمه آماده برای روکار) مصالح نیمه آماده (، سیستم ها برای دیگر ساختارها، های گلخانهسیستم ، های مربوط به درب ها

مصالح نیمه آماده برای ، مصالح نیمه آماده برای درب ها، مصالح نیمه آماده برای درب های صنعتی، نیمه آماده برای پنجره و درب فرانسوی

چسب ، محصوالت تیرچوبی و الوار، محصوالت مهر و موم، روکش ها) مواد و ابزارها (، ساختارها مصالح نیمه آماده برای دیگر، گلخانه

عایق ، شیشه با ویژگی های خاص، ساختار شیشه، ورقه شیشه)شیشه و محصوالت شیشه ای (، مواد ساینده، محصوالت پاک کننده ،ها

سیستم  ،تجهیزات ایمنی ،تجهیزات تعمیر ،ابزارآالت)  تجهیزات ایمنیابزارآالت، تعمیرات و  (، شیشه های دست ساز، سازی شیشه

ماشین ) ماشین آالت، ابزارها و نصب(،  تجهیزات سایبان، سایبان و حفاظ، تجهیزات تهویه)  سایبان و تهویه(،  های هدایت و کنترل

ماشین آالت، ابزارها و نصب برای پردازش  ،ش چوبماشین آالت، ابزارها و نصب برای پرداز، آالت، ابزارها و نصب برای پردازش شیشه

 ،ماشین آالت، ابزارها و نصب برای سیستم های کاربردی و تمام کردن سطوح، ماشین آالت، ابزارها و نصب برای پردازش فلز، پالستیک

فن آوری های )  عملیاتیسیستم عامل ها و تجهیزات (،  ماشین آالت، ابزارها و نصب برای سیستم های حفاظت از محیط زیست

سیستم  ،سیستم های اندازه گیری و آزمایش، سیستم های ذخیره ،سیستم های چسباندن ،سیستم های حمل و نقل ،لباس های کار، خودکار

ابزارآالت  ،سیستم های عرضه ،سیستم های خشک کن ،سیستم های حمل و نقل ،سیستم های تمام کننده سطوح ،های نصب و راه اندازی

  ( سایر ،ل جابجایی، الکترونیکی و بادیقاب

 

 ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ئارا
09124380170) خانم مبشری (، تلگرام :  09194141438  -88992004کسب اطالعات :      

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥   ویزای شنگن              ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥     ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399 فروردین 02 – 1398اسفند  28 *** نورنبرگ –آلمان 

18 –21 MARCH 2020 *** Germany - Nuremberg 

 
 

 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

https://www.frontale.de/en
http://www.tournamayeshgah.com/

