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15. medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
15th international trade fair for heating, ventilation, air conditioning, measuring, regulation, sanitary and environmental technology

Výstavná plocha netto v m2 / Net exhibition area in sqm  .....................  3 879
Výstavná plocha brutto v m2 / Total exhibition area in sqm  ..................  7 334
Počet priamych vystavovateľov / Number of direct exhibitors  .................  134

Štruktúra vystavovateľov:
85% tradičných vystavovateľov
 15% nových vystavovateľov
 70% domácich vystavovateľov
 30% zahraničných vystavovateľov

Zastúpené krajiny:
Slovensko, Česká republika,  
Rakúsko, Taliansko, Maďarsko,  
Poľsko, Turecko

Structure of exhibitors:
85 % of traditional exhibitors
15 % of brand new exhibitors
70 % of domestic exhibitors
30 % of foreign exhibitors

Represented countries:
Slovakia, Czech republic, 
Austria, Italy, Hungary, 
Poland, Turkey

aQUa-tHerM nitra 2013 

www.aquatherm-nitra.com

Veľtrh v číslach – vystavovatelia
Trade fair figures – exhibitors

Najsilnejšie odbory zastúpené na veľtrhu 
The strongest branches represented at the trade fair

Vetracia a klimatizačná technika 
Ventilation and air conditioning

Veľkoobchod / Wholesale

Potrubia a rozvody 
Piping and wiring

Solárna energia / Solar energy

Armatury / Fittings

Tepelné izolácie 
Thermal insulation

Sanitárna technika
Sanitary engineering

Merače tepla, vody, plynu 
a elektriny / Heat, water, gas and 
electricity meters

Čerpadlá a ventilátory
Pumps and fans

Chladiaca technika
Cooling technology

Zabezpečovacie zariadenia
Safety equipment

Vykurovacia technika 
Heating technology

Tepelné čerpadlá / Heat pumps

Hlavný partner veľtrhu:

Odborný partner veľtrhu:

Partneri veľtrhu:

Mediálny partner veľtrhu:
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Zlatá medaila / Golden Award: ETA HACK 20-200 kW
Kotol na spaľovanie drevnej štiepky a drevných peliet
Boiler burning wood chips and wood pellets

Vystavovateľ / Exhibitor: ETA ENERGY – Ohrievacia technika s.r.o.
Výrobca / Manufacturer: ETA Heiztechnik GmbH

Čestné uznanie / Honorable Mention: GEMINOX, THRs 1-10 DC
Kondenzačný kotol na zemný plyn / Condensing gas boiler

Vystavovateľ / Exhibitor: Procom spol. s r.o.
Výrobca / Manufacturer: Bosch Thermotechnologie SAS

Čestné uznanie / Honorable Mention: RT-14 PI
Kompaktný regulátor vykurovacieho okruhu s kotlom na tuhé palivá
Compact controller of heating circuit with solid-fuel boiler

Vystavovateľ / Exhibitor: Procom spol. s r.o.
Výrobca / Manufacturer: Bosch Thermotechnologie SAS

11. – 14. 2. 2014

Výsledky súťaže o najlepší exponát
Results of the Best exhibit competition

Veľtrh v číslach – návštevníci
Trade fair figures – visitors

Kontakty / Contacts:

terMín bUdúceHo veľtrHU / next edition terM:

www.aquatherm-nitra.com

Počet návštevníkov / Number of visitors  ............................................  11 890
Odborná verejnosť / Professional public / Traders  ...............................  5 588
Zahraniční návštevníci / Foreign visitors  .............................................  1 360

Pre Slovensko / For Slovakia:
Alena Krchová
tel. / phone: +421 948 955 722
e-mail: krchova@mdlexpo.cz; aquatherm-nitra@mdlexpo.cz 

Pre Českú republiku a zahraničie / For Czech republic and foreign countries:
Jitka Bakalíková
tel. / phone: +420 720 315 315
e-mail: jitka@mdlexpo.cz; aquatherm-nitra@mdlexpo.cz

90%  návštevníkov bolo spokojných 
s ponukou vystavovateľov

86%  návštevníkov považuje veľtrh 
za najprestížnejší v svojom 
odbore na Slovensku

84%  návštevníkov rozhoduje alebo 
spolurozhoduje o nákupoch 
a investíciách vo firme

94%  návštevníkov navštívi opäť 
veľtrh v roku 2014

90%  of visitors were satisfied with 
the exhibitors offer

86%  of visitors consider the trade 
fair as the most prestigeous 
trade fair in it´s field in Slovakia

84%  of visitors make decisions on 
purchases and investments in 
the company

94%  of visitors visit the trade fair 
again in 2014


