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Pełna nazwa firmy
Full Company Name

Telefon
Telephone

Ulica
Street

Miasto
City

Fax

Kod
Post code

e-mail Adres strony internetowej
Website

Państwo
Country

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

Jesteśmy wystawcą branży*
We exhibit products falling into the following category*

* Właściwe zaznaczyć
* Please tick

1. Technologie oraz urządzenia do nanoszenia powłok ochronnych

    Coating technologies and devices

2. Sprzęt do czyszczenia i przygotowania powierzchni

    Equipment for cleaning and treatment of surfaces

7. Urządzenia do termicznego rozpylania

    Equipment for thermal spraying

8. Specjalne systemy obróbki powierzchni

    Special systems for surface treatment

9. Urządzenia pomiarowe, kontrolne oraz aparatura badawcza

    Computer, measuring and testing devices for surface treatments

10. Usługi, badania oraz instytucje branżowe

      Services, research, and institutions in surface treatment sector

11. Inne, jakie? .......................................................................................................................................................

      Others, which? .................................................................................................................................................

3. Specjalistyczne środki chemiczne

    Specialist chemicals

4. Urządzenia do lakierowania, emaliowania oraz pokrywania plastikiem

    Lacquering systems, enamelling systems, plastic coating systems

5. Urządzenia do chemicznej i cieplnej obróbki powierzchni

    Equipment for chemical and heat treatment of surfaces

6. Laserowe i plazmowe technologie pokrywania powierzchni

    Laser and plasma coating technologies

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

 Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

EXPO-SURFACE
19-21.10.2021

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-13-34, fax (+4841) 365-12-84

e-mail: odziemek.piotr@targikielce.pl, www.expo-surface.pl
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