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stomFIX
Czas się spotkać!
Time to meet!

W skład cyklu wchodzą wydarzenia dla 
każdej gałęzi przemysłu. Należą do nie-
go: STOM-TOOL (obrabiarki i narzędzia), 
STOM-BLECH & CUTTING (obróbka blach 
i cięcie), STOM-LASER (technologie lase-
rowe), STOM-ROBOTICS (robotyzacja i au-
tomatyzacja), EXPO-SURFACE (obróbka 
powierzchni), CONTROL-STOM (technolo-
gie pomiarowe), KIELCE FLUID POWER, 
SPAWALNICTWO, TEiA, WIRTOPROCE-
SY (prototypowanie) oraz DNI DRUKU 3D.

Ofertę tę właśnie uzupełni kolejne spe-
cjalistyczne wydarzenie: STOM-FIX - Targi 
Technologii i Komponentów Łącznych i Mo-
cujących.

Targi Technologii i Komponen-
tów Łącznych i Mocujących 
STOM-FIX uzupełnią ofertę 
cyklu przemysłowych imprez, 
które wyjątkowo odbędą się 
w tym roku jesienią.

The STOM-FIX Fastening and 
Fixing Technologies and Com-
ponents Expo complements 
and enhances the industry-
-focused expos cluster. This 
year’s events are held in au-
tumn, i.e. outside the regular 
schedule.

Do kogo
jest skierowana?

Do firm oferujących komponenty i techno-
logie produkcyjne elementów mocujących 
i złącznych: producentów tych elementów, 
ale także producentów maszyn do ich pro-
dukcji, do formowania, walcowania, gwin-
towania, maszyn kombinowanych, szlifie-
rek, urządzeń do obróbki cieplnej, obróbki 
powierzchni oraz innych niezbędnych do 
mocowania i łączenia.

pojawią się elementy złączne i mocują-
ce stosowane w różnych branżach: śruby, 
nakrętki, sworznie, szpilki, nity, podkładki, 
pręty gwintowane, elementy dystansowe 
ułatwiające montaż i połączenie, gwoździe, 
zaciski do węży oraz inne produkty niezbęd-
ne do montażu i łączenia.

fasteners and fixing and connecting com-
ponents used in various industries: screws, 
nuts, bolts, pins, rivets, washers, threaded 
rods, spacers for easier assembly and 
fixing, nails, hose clamps and other pro-
ducts necessary for assembling, fixing and 
connecting.

The event’s product 
and service range includes

Exhibitor groups

The shows cycle includes the events 
crafted around each industry sector – 
STOM comprises STOM-TOOL (machine 
tools and tools), STOM-BLECH & CUT-
TING (sheet metal processing and cutting), 
STOM-LASER (laser technologies), STOM-
-ROBOTICS (robotization and automation), 
EXPO-SURFACE (surface treatment), 
CONTROL-STOM (measuring technolo-
gies), KIELCE FLUID POWER, WELDING, 
TEiA, VIRTOPROCESSES (prototyping) 
and 3D PRINT DAYS.

This offer is now complemented with 
another specialised event: STOM-FIX - Fa-
stening and Fixing Technologies and Com-
ponents Expo.

Cykl wystaw spod znaku STOM wraz 
z towarzyszącymi wydarzeniami od lat cie-
szy się bardzo dużym zainteresowaniem 
zarówno wystawców jak i zwiedzających 
z Polski i zagranicy.
Świadczą o tym liczby. Ostatnią edycję 
odwiedziło blisko 4 000 profesjonalistów.

For many years the STOM exhibitions 
series and the accompanying events have 
proven very popular among exhibitors and 
visitors from Poland and abroad; this is cle-
arly evidences by facts and figures. The 
previous expo cluster hosted almost 4,000 
professionals.

The expo welcomes companies which of-
fer components and production technolo-
gies for fasteners, connectors and couplers. 
Not only do we invite components manufac-
turers but also machines manufacturers - 
forming, rolling, threading, combined ma-
chines, grinders, heat treatment equipment, 
surface treatment and other appliances in-
dispensable for making fasteners, couples, 
connectors etc. 

Edycja 2020 / Edition 2020:

W zakresie branżowym
wystawy
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To gwarancja prestiżu i renomy – świadczy o tym przy-
należność do międzynarodowej organizacji UFI (między-
narodowego zrzeszenia organizatorów targów). Oznacza 
to, że imprezy organizowane są z należytą dbałością 
i starannością o ich promocję, zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury technicznej i ilości zwiedzających.

guarantees prestige and excellent reputation owing to 
the fact that Kielce exhibition and congress centre belongs 
to TK UFI (the Global Association of the Exhibition Indu-
stry). Thus the trade shows are organized with due care 
and diligence with regards promotion, appropriate techni-
cal infrastructure and the number of visitors.

Myślisz o przyszłości
– tu warto być!

This is a must-attend event 
for those who think about the future.


