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Pozvánka na veletrh Achema 2018 

 

Přijměte prosím naše pozvání na mezinárodní veletrh ACHEMA 2018, který se koná ve 
Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 11. až 15. června 2018. Bude nám potěšením uvítat Vás na 
stáncích našich obchodních partnerů, viz níže uvedený seznam. S řadou z nich spolupracujeme 
již více jak 18 let. Všechny níže uvedené firmy patří ke špičkám ve svém oboru a mnohdy jsou to 
právě ony, které mu udávají trend. 
 

Beckman Coulter - hala 4.2, stánek E49 
Zahrnuje výrobky modelových řad Met One (čítače částic ve vzduchu), HIAC (čítače pevných částic v 
kapalinách) a Anatel (analyzátory celkového organického uhlíku).  
 

De Dietrich Process Systems - hala 4.0, stánek C26 
Zahrnuje společnost De Dietrich Glass Lining (smaltované komponenty, reaktory, nádrže, armatury 
a míchadla), QVF (díly, sestavy a provozní celky z borosilikátového skla) a Rosenmund (procesní filtry 
a sušárny).  
 

Ekato - hala 5.0, stánek D42  
Výrobce technologií pro procesní míchání (mechanické ucpávky, standardní i zakázková míchadla, 
komplexní míchací systémy). 
 

Hach Lange - hala 4.1, stánek F22  
Výrobce analyzátorů pro měření koncentrace kyslíku, ozónu, vodíku, oxidu uhličitého a dusíku.    
 

Kapp - hala 4.0, stánek B55  
Výrobce celosvařovaných deskových a speciálních svazkových výměníků tepla. 
 

Kieselmann  - hala 4.0, stánek A3  
Výrobce nerezových armatur. 
 

LAUDA Dr. Wobser - hala 5.1, stánek B76 
Výrobce průmyslových termostatů.  

 
Mersen - hala 4.0, stánek A68  
Výrobce komponent, zařízení a systémů s procesní garancí z koroziodolných materiálů (grafit, karbid 
křemíku, titan, tantal, zirkonium a fluoropolymery). 
 

Porvair Filtration Group - hala 5.1, stánek A16 
Výrobce průmyslových filtračních elementů (polymerních i kovových) včetně filtračních pouzder. 
 

Optek-Danalut - hala 11.1, stánek A52  
Výrobce procesních fotometrů pro měření zákalu a barvy. 
 

Sulzer - hala 4.0, stánek D48  
Renomovaný výrobce statických směšovačů. 

 
Jménem společnosti Denwel Vás na veletrh Achema 2018 ještě jednou srdečně zvu. Za naši 
společnost Denwel se kromě mne veletrhu zúčastní Filip Tměj (Sales & Engineering Director) a 
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Jan Vejvalka (Executive Director). Na osobní setkání s Vámi se budeme těšit ve dnech 12. – 13. 
června. 
V případě, že plánujete návštěvu některého z našich výše uvedených obchodních partnerů, dejte 
mi prosím co nejdříve vědět, rád pro Vás dohodnu konkrétní čas společného setkání a rovněž 
Vám pošlu číslo voucheru, které si následně můžete vyměnit za bezplatnou vstupenku. 
 
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na krátkou exkurzi do výrobního závodu společnosti QVF 
v Mainzu, kde budete mít příležitost si prohlédnout precizní a sofistikovanou výrobu komponent 
z borosilikátového skla. Společnost QVF je součástí nadnárodní společnosti DDPS. Pro zájemce o 
exkurzi do QVF, bude zajištěn odvoz od haly 4.0 ve středu 13.6. v 9:15 s plánovaným návratem 
13:30 zpět k hale. Součástí komentované prohlídky QVF závodu bude také oběd. Důležité 
upozornění pro účastníky prohlídky je, že budou potřebovat 2 vouchery pro vstup na Achema 
2018 (ráno a odpoledne), které Vám rádi poskytneme. 

Pokud máte zájem o volnou vstupenku nebo prohlídku QVF závodu (počet je limitován), 
kontaktujete mne prosím na níže uvedeném e-mailu nebo telefonu. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Roman Král 

Sales Manager 

M: +420 736 203 535 

roman.kral@denwel.cz 

 

 
K Hajum 2 

155 00 Praha 5 
Czech Republic 

www.denwel.cz 
 

 

mailto:roman.kral@denwel.cz
www.denwel.cz

