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GLASS to projekt łączący w sobie ekspozycję maszyn, urządzeń i akcesoriów do obróbki szkła
płaskiego z prezentacją najnowszych zastosowań szkła w budownictwie i architekturze oraz
wyrobów ze szkła stosowanych we wnętrzach.

 

Poprzez pokazanie unikalnych zastosowań produktów ze szkła, pragniemy wykreować 
w Polsce modę na szkło jako materiał estetyczny i ekologiczny, o bardzo wielu zastosowaniach. Szkło
zastosowane w budownictwie może bowiem wpływać na ograniczanie zużycia energii, może
zapewniać bezpieczeństwo chroniąc przed włamaniem, gwarantować komfort przebywania we
wnętrzach ograniczając hałas, może też pełnić rolę nowoczesnych, samoczyszczących fasad czy
przeszkleń zewnętrznych (dachy, świetliki, ogrody zimowe). Doskonale sprawdza się także we
wnętrzach jako ścianki, balustrady, osłony, schody i podłogi.

 

Tematyka  targów GLASS obejmuje maszyny, urządzenia i akcesoria do obróbki szkła płaskiego,
szkło płaskie stosowane w przemyśle i w budownictwie oraz gotowe wyroby ze szkła.

 

Do odwiedzania targów zapraszamy producentów wyrobów ze szkła, zakłady szklarskie, huty szkła,
zakłady produkujące szkło płaskie, a także projektantów i architektów wnętrz, projektantów ogrodów
i terenów zielonych, konserwatorów zabytków, zarządców i administratorów obiektów oraz
środowiska naukowe.

 

Synergia branż

Targom GLASS, podobnie jak podczas pierwszej ich edycji, towarzyszyć będą w tym roku Targi
Branży Kamieniarskiej STONE. „Powracamy do idei budowy znaczących targów maszynowych na
jesieni. Wielu wiodących producentów i dystrybutorów maszyn ma w ofercie zarówno urządzenia do
obróbki kamienia, jak i szkła. Obecność na targach specjalistów w obu tych branż, umożliwi
wystawcom jeszcze większy zwrot z tej marketingowej inwestycji”.
 



Zakres tamatyczny:

Maszyny, urządzenia i akcesoria do obróbki szkła płaskiego●

Cięcie❍

Fazowanie i ukosowanie❍

Foliowanie, klejenie❍

Gięcie❍

Hartowanie❍

Laminowanie szyb warstwowych❍

Obróbka laserowa❍

Obróbka mechaniczna szkła❍

Obróbka termiczna szkła❍

Piaskowanie, rzeźbienie, trawienie❍

Polerowanie❍

Sitodruk i lakierowanie❍

Szlifowanie❍

Waterjet❍

Wiercenie otworów❍

Zdobienie szkła❍

Zespalanie szyb❍

Żywicowanie szyb warstwowych❍

Płaskie szkło●

Szkło stosowane w przemyśle●

Szkło absorpcyjne❍

Szkło antywłamaniowe❍

Szkło barwione w masie❍

Szkło bezpieczne❍

Szkło ciągnione❍

Szkło float❍

Szkło kominkowe❍

Szkło lustrzane❍

Szkło niskoemisyjne❍

Szkło ognioodporne❍

Szkło organiczne❍

Szkło ornamentowe❍

Szkło przeciwsłoneczne❍

Szkło refleksyjne❍

Szkło szklarniowe❍

Szkło walcowane❍

Szkło zbrojone❍

Szkło stosowane we wnętrzach●

Szkło artystyczne❍

Szkło techniczne❍

Gotowe wyroby ze szkła●

witraże❍

szkło stapiane (fusing)❍

lustra❍

półki szklane❍

schody, podłogi ze szkła❍

drzwi, umywalki, wanny, brodziki❍

akwaria, terraria❍



Nowe technologie z zastosowaniem szkła●
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