
DM 10/2017 31

technologie – inzerce

TEKMA spol. s r.o. na veletrhu Wood-Tec

Společnost TEKMA spol. s r.o., kte-
rá na českém a slovenském trhu za-
stupuje tři nejlepší výrobce strojů pro 
dřevozpracující průmysl, společnosti 
Biesse Group, Cefla Finishing Group 
a Costa Levigatrici a působící na trhu 
již od roku 2005, se na letošním roč-
níku veletrhu Wood-Tec v Brně zúčast-
ní vlastním stánkem o celkové rozloze 
430 m2.
Společnost TEKMA v posledních dvou 
letech prodělala velký vzestup ve své 
historii, kromě rekordních ekonomic-
kých výsledků rozšířila svůj tým zejména 
v oblasti servisu a vlastního zázemí, kde 
na konci loňského roku se přestěhovala 
do nových větších prostor. 

Na letošním ročníku veletrhu Wood-
Tec představíme našim zákazníkům 
novou značku, kterou jsme zařadili do 
našeho prodejního portfolia. Jedná se 
o italského výrobce Greda, CNC ob-
ráběcích center pro výrobce sedacího 
nábytku, dále CNC soustruhů a speci-
álních strojů na výrobu komponentů pro 
sedací nábytek. Za již tradiční značku 
Biesse představíme novinku na čes-
kém a slovenském trhu, automatickou 
dělící pilu řady WN2, stroje vhodného 
pro menší a střední klientelu. Dále bude 
k vidění CNC obráběcí centrum řady 
Rover B s 5 osou frézovací jednotkou, 
novinka pro výrobce korpusového ná-
bytku – svislé CNC obráběcí centrum 
pro plošné dílce EKO 2.2 s max. roz-
měrem dílce v ose Y 1250 mm, řada 
olepovacích strojů Akron 1400 a další 
novinka na našem trhu – automatický 
olepovací stroj Jade. 

Výrobky Cefla Finishing bude re-
prezentovat stříkací robot iGiotto 
na části závěsné dráhy pro výrobce 
oken a dveří, ale nejen pro ně. Costa 
Levigatrici představí širokopásovou 
brusku řady K6 pro broušení dílců před 
povrchovou úpravou a pro mezibrusy. 
Naše společnost zastupuje také dal-
ší italské výrobce dřevoobráběcích 
strojů. Vystavíme vertikální pilu od firmy 
Putch Meniconi, dále dýhovací lis od 
Orma Macchine, řadu balících strojů 
Horbitek, jako úplnou novinku, zařízení 
firmy MZ Project.

Srdečně zveme všechny návštěvníky 
k návštěvě našeho stánku v pavilonu 
V, stánek 056, kde se jim bude vě-
novat tým našich odborníků.
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„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce
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 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda), tel. 378 139 135
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