ИЗЛОЖБАТА „СТРОЙТЕХ 2019”

Специализираната изложба „Стройтех” има впечатляващо присъствие в тазгодишния Международен технически панаир. Тя е най-голяма като площ и брой на
участници.
„Причина за това е и успешното европредседателство на България, което
стартира процеса за присъединяване на Западните Балкани към ЕС. Отвориха се възможности за реализиране на големи инфраструктурни проекти и нов строителен бум
на Балканите, затова представители на най-известните световни производители и
търговци от отрасъла участват в ЕСЕН 2019”, коментира д-р Иван Соколов, главен
директор на Международен панаир Пловдив.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Известни световни марки са представени на най-голямото изложение за
пътностроителна техника на Балканите. Зоната за тежка механизация става помащабна в сравнение с миналата година, тъй като има повече машини от висок клас.
Акцент отново са хибридните версии, отличаващи се с икономичност и функционалност.
Водещи компании демонстрират хитови модели багери, самосвали, съоръжения
за събаряне на здания, машини за полагане на асфалт и направа на канали, както и
други машини гиганти. Участват и някои от най-големите производители на бетонови
възли в Европа, както и на асфалтови смески, битум, дренаж за пътища.
Специалистите могат да видят на живо технологичните и техническите иновации в демозоната. Тя привлича хиляди посетители, тъй като машините се показват в
действие.
ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ –
ОТ ИЗКОПА ЗА ОСНОВИТЕ ДО ПОКРИВА
Компании, които са сред най-големите в Европа и света, участват в изложбата
„Стройтех 2019”. Най-мащабният делови форум за строителство на Балканите отново
предлага комплексни решения за всякакъв вид обекти - от първата копка до пълното
завършване.
Модерните тенденции в жилищното строителство показват вносители,
които идват за първи път на нашия пазар. Те акцентират на иновативни продукти –
основно тухли и суровини за производство на ПВЦ дограми и врати, повишаващи
комфорта в сградите.
Интересен е асортиментът от подови покрития и отопление. Сред найатрактивните експонати са светещите подове, а сред най-авангардните – уникално
подово отопление.
Иновативни топлоизолационни системи, които съчетават плюсовете на
традиционното строителство с предимствата на съвременните технологии, също са

сред експонатите. Най-модерните решения са подходящи за нискоенергийни и пасивни
сгради. Представена е широка гама сандвич панели и продукти за изолация и
саниране.
Може да се видят също покривни конструкции, изделия от ковано желязо,
отоплителни системи, интериорни продукти.
Изложбата обхваща всички направления на строителната индустрия. Тя презентира технологии, техника, резервни части, готови елементи, материали и инструменти,
софтуер и услуги за бранша. Така на едно място се събира всичко необходимо за
строителството.
Концепцията за обновяване на „Стройтех” добави богатата гама електроника и електротехника: уреди, електрообзавеждане, системи за сигурност, агрегати
и апарати, битова електроника, защита от мълнии, изолационни материали, осветление и други изделия. По този начин се дава възможност за пълно оборудване на
сградите с изделия на доказали се производители и търговци.
Основен акцент на изложбата са модерните строителни системи.
ИНОВАТИВНИ ЕКСПОНАТИ
Уникално подово отопление, изпитано в най-студените райони на
планетата, с марката Eco ondol. Изделието е първото в света с максимален клас на
защита. То загрява плочи с дебелина до 30 сантиметра и ги превръща в акумулатор,
който излъчва топлина в продължение на 6 часа, без да харчи ток. Може да се
използва както в дома, така и за обезледяване на пътища, стадиони и други големи
площи. Основните преимущества са: ниско енергопотребление, висок коефициент на
полезно действие, влагоустойчивост, дълъг живот, не се нуждае от поддръжка, лесен и
бърз монтаж, евтино, с най-висок клас за безопасност и надеждност.

Представено от фирма IKS TECNOLOGIES, палата 6

Нов вид мазилка, която може да се нанесе върху стара настилка,
например плочки в банята или паркет на пода. Продуктът Creativo се предлага в 1000
цвята с матов, сатен или гланцов финален слой. Това е система на микроциментова
основа, която е разработена от италиански производител на бои и мазилки. Продуктът
е изключително подходящ за реновиране – може да се нанася върху под, стени, тавани
със съществуваща здрава основа, като не е небходимо да се премахва старата
настилка (плочки, паркет и др.).

Представен от фирма Co Design Center, палата 6

Триизмерно лазерно сканиране на сгради – иновативната технология се
използва за съставянето на подробна и прецизна информация за стари здания,
паметници на културата, археологически находки. Получените данни са основа на
проектите за реставрация, реконструкция и ремонт. Често за старите здания липсва
актуална проектна документация и това затруднява тяхното обновяване. Проблемът се
решава с помощта на триизмерното лазерно сканиране. То се прилага и в проектирането на строителни обекти, на големи машини и транспортни средства, като кораби,
самолети и други. Посетителите могат да видят как се прилага на практика 3D лазерното сканиране на семинар с участието на специалисти от Германия и Швейцария на
23 и 27 септември от 15.30 ч. в зала „България”.

Представено от фирма Laser Scanning Bulgaria, палата 6

Мобилна биосауна с джакузи, произвеждана в Япония. Тя може да се
разполага на различни места и е особено подходяща за спа процедури. Вносителите
демонстрират нейните качества с действащ модел.

Представено от фирма „6М инвест”.

Ново поколение сандвич панели за изолация – използваните в тях
материали и конструкцията подобряват топло- и звукоизолацията, устойчивостта на
пожари и енергийната ефективност. Имат широк спектър на приложение и няма
ограничения за височината на сградите. Важни предимства са съкращаването на
времето за монтаж и спестяването на пространство. Конструктивната гъвкавост на
сандвич панелите позволява сградите лесно да се разширяват и реновират, дори да
бъдат премествани.

Представени от фирма „Технопанел”, палата 6, щанд 6C2

Нова марка трактори – Yanmar, световният лидер в областта на компактната техника. Имат широко приложение извън селското стопанство: „бяло приложение” – почистване и обработка на сняг и зимна поддръжка; „сиво приложение” –
почистване и обработка пътища, улици, алеи и всякакви площадки; „зелено
приложение” – паркове, градини, както и тревни декоративни, спортни и други
комунални терени, почистване и обработка на пътни банкети.
За първи път се показват следните модели на японската марка:
 SA 424 – малогабаритен, компактен и много маневрен. 26 конски
сили, 3-цилиндров дизелов двигател, въртящ момент 67 Nm и много
икономичен. Голяма товароподемност на задната навесна система – 713 кг.
 YT235 – подходящ за комунални услуги, като почистване, косене на
паркове и градини. 35 конски сили, водно охлаждане и голям въртящ
момент от 105 Nm. Товароподемността на навесната система е 1300 кг.
 YT 347 – здрав, надежден помощник във всички сфери на неговото
многофункционално използване. От озеленяване през овощните градини и земеделските земи до животновъдните стопанства, с монтиран челен
товарач.
 YT 359 е най-големият от гамата компактни трактори Yanmar. 60
конски сили, 4-цилиндров дизелов двигател с обем 2318 см³, максимална
скорост на движение от 30 км/ч. Голяма товароподемност – 1660 кг.
Представени от фирма „Прайм Технолоджийс”

