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                                         نورنبرگ چوب و ابزارآالتنمایشگاه 

                                     

 طالعاتا

 نمایشگاه

برگزار می گردد.  2020مارس  21الی  18 ( در تاریخ holz – handwerkچوب و ابزارآالت نورنبرگ )نمایشگاه 

 این نمایشگاه هر دو سال یکبار برگزار می گردد. 

  handwerk.de-www.holzنمایشگاه رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

اسپری های رنگ ، اره ها، اتحادیه های تجاریاتصاالت مته کاری، اتصاالت مته کاری میخ پرچی، اتصاالت خودرو، ، ابزار ها

الوار قالب بندی، الوار اره کاری شده، الوار ، پلیکاتورهای چسب، اپلیکاتورهای چسب دستی، البسه کار، البسه محافظتی، خودکار

، برای پالستیک هابرش های دستی ، لمان ها، اِآالرم حریق و تاسیسات اطفای حریق، پارکت کاری، اشانتیون های چوبی، ساختمانی

، تخته  OSB تخته المینت چسبی، تخته فیبری، تخته های تزئینی، تخته سه ال، تخته های، تسمه چوبی، پروفیل ساز دو سره ،پیچ ها

، ورق های حرارتی، ورقه های لمینت کاری، تیغه های اره مدور کاربیدی، تیغه های اره مدور، جعبه ابزار، HDF سه ال، تخته های

، خرده چوب مته کاری، چسب ها، چاقوهای صفحه کاری، چاقوی سری کاتر، ترکیبات مته کاری، قالب بندی و اره کاری، پرس ها

چوب تخته کاری شده، چوب برای ، خشک کن معیان ها، خشک کن های الک، تزئینات چوبی و صدف، درز بند پنجره، تجهیزات

قطعات قالب بندی، قطعات آلومینیومی و ، پله دستگاه های مته کاری گروهی دسته ها و دستگیره های مبلمان، دسته راه، خم کاری

عایق صوتی و ، میخ ها، میخ پرچی، مته های دستی و پیچ گوشتی ها، مته های دستی، قفل ها، فوالد ضد زنگ، قطعات مبلمان توکار

 …و  پانل اکریلیک، پانل های چوبی، پانل های جلویی مبلمان ،حرارتی

 

 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 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399فروردین  02الی  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 

  88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

https://www.holz-handwerk.de/en
http://www.tournamayeshgah.com/

