Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMASILESIA
26-28 kwietnia 2019, Expo Silesia, Sosnowiec

PROGRAM WYDARZEŃ – POKAZY I KONFERENCJE

PIĄTEK, 26 KWIETNIA 2019 r.

10:00, 12:00, 14:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO – POKAZY - SZAFKA KUCHENNA W 15 MINUT
Organizator: Felder Group







Krótka prezentacja z naświetleniem problematyki związanej z realizacją
indywidualnego zamówienia w usługowym zakładzie meblarskim
Wykonanie projektu szafki przy pomocy oprogramowania F4Design. Krótkie
omówienie jego specyfiki i możliwość
Pokaz krok po kroku projektu szafki
Pokazanie list materiałowych wygenerowanych przez program F4Design potrzebnych
do wykonania szafki z podaniem konkretnych ilości
Przedstawienie eksportu z oprogramowania F4Design
Praktyczna realizacja projektu na maszynach: rozkrój płyty, okleinowanie krawędzi
formatek, wiercenie na centrum CNC do mebli profit H200, montaż szafki na stole
stolarskim z wykorzystaniem okuć firmy HETTICH
Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa Felder Group, stoisko nr 4

10:00 – 16:00
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI WIERTARKI ATUT
Organizator: K&K Brzezińska



Prezentacje z wykorzystaniem innowacyjnej wiertarki ATUT. Podczas trzech dni
Targów klienci będą mogli
Pokazy nowości: dwuwrzecionówki i szablonu do pracy na dużych elementach z płyt
wiórowych
K&K Brzezińska, stoisko nr 44

10:00 – 16:00
STREFA ANTYSMOGOWA
Organizator: Biomass Media Group (Magazyn Biomasa)


Prezentacja nowoczesnych kotłów pelletowych oraz antysmogowych urządzeń



Punkt wiedzy na temat smogu, dotacji na wymianę starych instalacji kotłowych,
nowoczesnych rozwiązań dedykowanych osobom planujących budowę domu
Strefa Antysmogowa, stoisko nr 39

10:00 – 16:00
STREFA WARSZTATÓW I EDUKACJI ZAWODOWEJ
Organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, portal Drewno.pl





Warsztaty parkieciarskie – szkolenia, prezentacje, nowości produktowe
Pokazy stolarskie – budowanie uli przez uczniów
Konsultacje z zakresu pozyskiwania środków UE i dotacji z ZUS, marketingu
internetowego, zasad zakupu i reklamacji surowca drzewnego, certyfikacji drewna
FSC, znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE
Informacje o szkoleniach zawodowych: "Kurs brakarzy drewna okrągłego", "Kurs
brakarzy tarcicy konstrukcyjnej", "Kurs operatora harwestera i (lub) forwardera", "Kurs
operatora traka taśmowego"
Strefa Warsztatów i Edukacji Zawodowej, stoisko nr 1-2

10:00 – 16:00
PREZENTACJA PROGRAMU TESAMA - SYSTEM UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM
Organizator: Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi Do Obróbki
Drewna DROMA




Omówienie założeń projektu
Prezentacja serwisu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora
maszynowego
Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
Strefa TeSaMa, stoisko nr 41

11:00, 13:00, 15:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO INFOTEC WORKSHOP – POKAZY - CYFROWA
PRZYSZŁOŚĆ W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY MEBLI JEDNOSTKOWYCH
ORAZ MAŁOSERYJNYCH
Organizator: InfoTEC CNC








Warsztaty stolarskie dla profesjonalistów
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Innowacyjne maszyny CNC
Pokazy stolarskie
Nowości inspiracje
Porady eksperckie
Kuchnia pokazowa przygotowana przez Blum, InfoTEC CNC, Kronospan, Lamello,
Meble AD
Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa InfoTEC CNC, stoisko nr 46-47

11:00 – 13:00
EFEKTYWNY TARTAK. MOŻLIWOŚCI MECHANIZACJI SKŁADÓW SUROWCA, HAL
TARTACZNYCH
ORAZ
PREZENTACJA
NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ
NARZĘDZIOWYCH - SEMINARIUM
Organizator: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego





Przegląd technologii, maszyn i urządzeń zmechanizowanych składów drewna
okrągłego (Bogdan Czemko - PIGPD)
Przegląd technologii i techniki przetarcia drewna okrągłego – od traka pionowego do
okrawarki .(dr inż. Marek Wieruszewski – Wydział Technologii Drzewna Uniwersytetu
Przyrodniczego
Rozwiązania narzędzi stosowanych do przecierania drewna (ASPI sp. z o.o. z
Suwałk)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (SEKA S.A.)
PIGPD, sala konferencyjna

11:00 – 12:00
SEMA WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH I SCHODÓW
Organizator: SEMA Software










CZĘŚĆ I – Projektowanie i prefabrykacja dachów na CNC
wytyczenie planu budynku oraz modelowanie dachu w profilu
rozłożenie elementów drewnianych na dachu i wstawianie połączeń ciesielskich
przeliczenie i eksport elementów konstrukcyjnych na listę materiałową oraz eksport
list na obrabiarki CNC
CZĘŚĆ II – Projektowanie i prefabrykacja schodów na CNC
wytyczenie planu i rozłożenie na planie biegu schodów
przygotowanie dokumentacji warsztatowej oraz drukowanie elementów w skali 1:1
przygotowanie listy materiałowej, optymalizacja klejenia
Alphacam – eksport listy materiałowej na maszyny CNC
SEMA Software, sala konferencyjna

13:00 – 15:00
SEMA WARSZTATY DLA SZKÓŁ - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
I SCHODÓW
Organizator: SEMA Software











CZĘŚĆ I – Projektowanie dachów, ścian i stropów
wytyczenie planu budynku oraz modelowanie dachu w profilu
rozłożenie elementów drewnianych na dachu i wstawianie połączeń ciesielskich
podstawy projektowania ścian i stropów
przeliczenie i eksport elementów na listę materiałową
szybkie tworzenie dokumentacji warsztatowej
współpraca z maszynami CNC – ogólne omówienie
CZĘŚĆ II – Projektowanie schodów
podstawy wytyczenia planu i rozłożenie na planie biegu schodów
podstawy wstawiania elementów konstrukcji schodów




przygotowanie list materiałowych i dokumentacji warsztatowej
współpraca z maszynami CNC – ogólne omówienie
SEMA Software, sala konferencyjna

SOBOTA, 27 KWIETNIA 2019 r.

10:00, 12:00, 14:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO – POKAZY - SZAFKA KUCHENNA W 15 MINUT
Organizator: Felder Group







Krótka prezentacja z naświetleniem problematyki związanej z realizacją
indywidualnego zamówienia w usługowym zakładzie meblarskim
Wykonanie projektu szafki przy pomocy oprogramowania F4Design. Krótkie
omówienie jego specyfiki i możliwość
Pokaz krok po kroku projektu szafki
Pokazanie list materiałowych wygenerowanych przez program F4Design potrzebnych
do wykonania szafki z podaniem konkretnych ilości
Przedstawienie eksportu z oprogramowania F4Design
Praktyczna realizacja projektu na maszynach: rozkrój płyty, okleinowanie krawędzi
formatek, wiercenie na centrum CNC do mebli profit H200, montaż szafki na stole
stolarskim z wykorzystaniem okuć firmy HETTICH
Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa Felder Group, stoisko nr 4

10:00 – 16:00
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI WIERTARKI ATUT
Organizator: K&K Brzezińska



Prezentacje z wykorzystaniem innowacyjnej wiertarki ATUT. Podczas trzech dni
Targów klienci będą mogli
Pokazy nowości: dwuwrzecionówki i szablonu do pracy na dużych elementach z płyt
wiórowych
K&K Brzezińska, stoisko nr 44

10:00 – 16:00
STREFA ANTYSMOGOWA
Organizator: Biomass Media Group (Magazyn Biomasa)



Prezentacja nowoczesnych kotłów pelletowych oraz antysmogowych urządzeń
Punkt wiedzy na temat smogu, dotacji na wymianę starych instalacji kotłowych,
nowoczesnych rozwiązań dedykowanych osobom planujących budowę domu
Strefa Antysmogowa, stoisko nr 39

10:00 – 16:00
STREFA WARSZTATÓW I EDUKACJI ZAWODOWEJ
Organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, portal Drewno.pl





Warsztaty parkieciarskie – szkolenia, prezentacje, nowości produktowe
Pokazy stolarskie – budowanie uli przez uczniów
Konsultacje z zakresu pozyskiwania środków UE i dotacji z ZUS, marketingu
internetowego, zasad zakupu i reklamacji surowca drzewnego, certyfikacji drewna
FSC, znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE
Informacje o szkoleniach zawodowych: "Kurs brakarzy drewna okrągłego", "Kurs
brakarzy tarcicy konstrukcyjnej", "Kurs operatora harwestera i (lub) forwardera", "Kurs
operatora traka taśmowego"
Strefa Warsztatów i Edukacji Zawodowej, stoisko nr 1-2

10:00 – 16:00
PREZENTACJA PROGRAMU TESAMA - SYSTEM UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM
Organizator: Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi Do Obróbki
Drewna DROMA




Omówienie założeń projektu
Prezentacja serwisu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora
maszynowego
Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
Strefa TeSaMa, stoisko nr 41

11:00, 13:00, 15:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO INFOTEC WORKSHOP – POKAZY - CYFROWA
PRZYSZŁOŚĆ W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY MEBLI JEDNOSTKOWYCH
ORAZ MAŁOSERYJNYCH
Organizator: InfoTEC CNC








Warsztaty stolarskie dla profesjonalistów
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Innowacyjne maszyny CNC
Pokazy stolarskie
Nowości inspiracje
Porady eksperckie
Kuchnia pokazowa przygotowana przez Blum, InfoTEC CNC, Kronospan, Lamello,
Meble AD
Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa InfoTEC CNC, stoisko nr 46-47

11:00 – 12:00
SEMA WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH I SCHODÓW
Organizator: SEMA Software











CZĘŚĆ I – Projektowanie i prefabrykacja dachów na CNC
wytyczenie planu budynku oraz modelowanie dachu w profilu
rozłożenie elementów drewnianych na dachu i wstawianie połączeń ciesielskich
przeliczenie i eksport elementów konstrukcyjnych na listę materiałową oraz eksport
list na obrabiarki CNC
CZĘŚĆ II – Projektowanie i prefabrykacja schodów na CNC
wytyczenie planu i rozłożenie na planie biegu schodów
przygotowanie dokumentacji warsztatowej oraz drukowanie elementów w skali 1:1
przygotowanie listy materiałowej, optymalizacja klejenia
Alphacam – eksport listy materiałowej na maszyny CNC
SEMA Software, sala konferencyjna

13:00 – 15:00
SEMA WARSZTATY DLA SZKÓŁ - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
I SCHODÓW
Organizator: SEMA Software













CZĘŚĆ I – Projektowanie dachów, ścian i stropów
wytyczenie planu budynku oraz modelowanie dachu w profilu
rozłożenie elementów drewnianych na dachu i wstawianie połączeń ciesielskich
podstawy projektowania ścian i stropów
przeliczenie i eksport elementów na listę materiałową
szybkie tworzenie dokumentacji warsztatowej
współpraca z maszynami CNC – ogólne omówienie
CZĘŚĆ II – Projektowanie schodów
podstawy wytyczenia planu i rozłożenie na planie biegu schodów
podstawy wstawiania elementów konstrukcji schodów
przygotowanie list materiałowych i dokumentacji warsztatowej
współpraca z maszynami CNC – ogólne omówienie
SEMA Software, sala konferencyjna

NIEDZIELA, 28 KWIETNIA 2019 r.

10:00, 12:00, 14:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO – POKAZY - SZAFKA KUCHENNA W 15 MINUT
Organizator: Felder Group







Krótka prezentacja z naświetleniem problematyki związanej z realizacją
indywidualnego zamówienia w usługowym zakładzie meblarskim
Wykonanie projektu szafki przy pomocy oprogramowania F4Design. Krótkie
omówienie jego specyfiki i możliwość
Pokaz krok po kroku projektu szafki
Pokazanie list materiałowych wygenerowanych przez program F4Design potrzebnych
do wykonania szafki z podaniem konkretnych ilości
Przedstawienie eksportu z oprogramowania F4Design
Praktyczna realizacja projektu na maszynach: rozkrój płyty, okleinowanie krawędzi
formatek, wiercenie na centrum CNC do mebli profit H200, montaż szafki na stole
stolarskim z wykorzystaniem okuć firmy HETTICH

Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa Felder Group, stoisko nr 4

10:00 – 16:00
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI WIERTARKI ATUT
Organizator: K&K Brzezińska



Prezentacje z wykorzystaniem innowacyjnej wiertarki ATUT. Podczas trzech dni
Targów klienci będą mogli
Pokazy nowości: dwuwrzecionówki i szablonu do pracy na dużych elementach z płyt
wiórowych
K&K Brzezińska, stoisko nr 44

10:00 – 16:00
STREFA ANTYSMOGOWA
Organizator: Biomass Media Group (Magazyn Biomasa)



Prezentacja nowoczesnych kotłów pelletowych oraz antysmogowych urządzeń
Punkt wiedzy na temat smogu, dotacji na wymianę starych instalacji kotłowych,
nowoczesnych rozwiązań dedykowanych osobom planujących budowę domu
Strefa Antysmogowa, stoisko nr 39

10:00 – 16:00
STREFA WARSZTATÓW I EDUKACJI ZAWODOWEJ
Organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, portal Drewno.pl





Warsztaty parkieciarskie – szkolenia, prezentacje, nowości produktowe
Pokazy stolarskie – budowanie uli przez uczniów
Konsultacje z zakresu pozyskiwania środków UE i dotacji z ZUS, marketingu
internetowego, zasad zakupu i reklamacji surowca drzewnego, certyfikacji drewna
FSC, znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE
Informacje o szkoleniach zawodowych: "Kurs brakarzy drewna okrągłego", "Kurs
brakarzy tarcicy konstrukcyjnej", "Kurs operatora harwestera i (lub) forwardera", "Kurs
operatora traka taśmowego"
Strefa Warsztatów i Edukacji Zawodowej, stoisko nr 1-2

10:00 – 16:00
PREZENTACJA PROGRAMU TESAMA - SYSTEM UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM
Organizator: Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi Do Obróbki
Drewna DROMA




Omówienie założeń projektu
Prezentacja serwisu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora
maszynowego
Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
Strefa TeSaMa, stoisko nr 41

11:00, 13:00, 15:00
FABRYKA MEBLI NA ŻYWO INFOTEC WORKSHOP – POKAZY - CYFROWA
PRZYSZŁOŚĆ W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY MEBLI JEDNOSTKOWYCH
ORAZ MAŁOSERYJNYCH
Organizator: InfoTEC CNC








Warsztaty stolarskie dla profesjonalistów
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Innowacyjne maszyny CNC
Pokazy stolarskie
Nowości inspiracje
Porady eksperckie
Kuchnia pokazowa przygotowana przez Blum, InfoTEC CNC, Kronospan, Lamello,
Meble AD
Sala konferencyjna i przestrzeń pokazowa InfoTEC CNC, stoisko nr

*Stan na: 10.04.2019, Grupa MTP zastrzega sobie prawo do zmian

W razie pytań prosimy o kontakt:
Aleksandra Pawlina-Janyga
tel. kom. +48 693 028 109
e-mail: aleksandra.janyga@grupamtp.pl

