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Do Paƒstwa dyspozycji oddajemy pierwszy informator, poÊwi´cony premierowym na polskim rynku Targom Kompozytów, Technologii
i Maszyn do Produkcji Materia∏ów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, które odb´dà si´ w Krakowie w dniach 25-26 listopada! 
Znajdziecie w nim Paƒstwo informacje potrzebne do efektywnego zaplanowania pobytu na naszych targach oraz zapowiedzi 
niektórych eksponatów prezentowanych podczas targów.

Dzia∏asz w bran˝y kompozytowej 
– przyjedê do Krakowa
Aby na bie˝àco Êledziç innowacje w przemyÊle kompozytowym nie trzeba ju˝ przebyç tysi´cy kilometrów
na targi bran˝owe do Francji czy Niemiec. Po raz pierwszy w Polsce w jednym miejscu i czasie b´dziecie
Paƒstwo mogli zapoznaç si´ z najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniami technologicznymi, wykorzystywanymi
w produkcji wyrobów kompozytowych. Przez dwa targowe dni producenci i dystrybutorzy maszyn, dostawcy
surowców chemicznych, wype∏niaczy i tworzyw termoplastycznych zaprezentujà swojà aktualnà ofert´.
Targi KKOOMMPPOOZZYYTT--EEXXPPOO to równie˝ bogaty program towarzyszàcy. W specjalnie przygotowanych stre-

fach b´dziecie Paƒstwo mogli
wziàç udzia∏ w szkoleniach i pra-
ktycznych pokazach przygotowa-
nych przez wystawców z kraju 
i zagranicy, jak równie˝ wys∏u-
chaç interesujàcych wyk∏adów
przygotowanych przez naukow-
ców na bie˝àco zg∏´biajàcych
ten dynamicznie rozwijajàcy si´
sektor. Poznaj nowinki, wprowadê
najnowsze rozwiàzania, wyprzedê
konkurencj´. Ju˝ dziÊ wprowadê
dat´ targów do swojego kalen-
darza! 

Szanowni Paƒstwo,

Âwiat materia∏ów kompozytowych to nowoczesnoÊç,
to pokonywanie barier materia∏owych w technice 
i medycynie, to ró˝norodnoÊç form przestrzennych
od 1D do MD, to uk∏ady hybrydowe i gradientowe,
to materia∏y biomorficzne z fazami w∏óknistymi po-
chodzenia roÊlinnego, to materia∏y biomimetyczne
odwzorujàce natur´, to nanomateria∏y, to superlekkie
kompozyty przek∏adkowe ze strukturami typu plaster
miodu, to wreszcie kompozyty mineralne o podwy˝-
szonej twardoÊci i wytrzyma∏oÊci. Znajdujà zasto-
sowanie w wielu dziedzinach nauki, techniki i ̋ ycia
codziennego poczàwszy od materia∏ów konstruk-
cyjnych w przemyÊle drogowym, w budownictwie,
w przemyÊle lotniczym, po przemys∏ motoryza-
cyjny, wyrobów sportowych i medycyny.

Zapraszam na targi KKOOMMPPOOZZYYTT--EEXXPPOO, które wpro-
wadzà do tego Êwiata zarówno tych Paƒstwa, których
w nim jeszcze nie by∏o, których mogà zafascyno-
waç nowe rozwiàzania konstrukcyjno-materia∏owe,
jak i tych, którzy wià˝à swój rozwój z tymi mate-
ria∏ami i technologiami. Zapraszam równie˝ tych,
którzy wspomagajà ten przemys∏ swoimi innowa-
cyjnymi rozwiàzaniami w zakresie przetwórstwa
w∏ókien, technologii materia∏ów kompozytowych z
matrycami polimerowymi, metalicznymi i cerami-
cznymi. Zapraszam producentów maszyn i urzàdzeƒ,
a tak˝e projektantów z najnowszymi technikami 
symulacji komputerowej i wreszcie m∏odych techni-
ków i studentów studiujàcych nie tylko w obszarze
szeroko rozumianej in˝ynierii materia∏owej, ale
tak˝e potencjalnych odbiorców z ró˝nych dziedzin
przemys∏u.  

B´dzie nam mi∏o Paƒstwa goÊciç na naszych targach.                                                     
Zespó∏ targów KOMPOZYT-EXPO

Prof. dr hab. in˝. Jan Chłopek
Dziekan Wydziału In˝ynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

� organizujà targi bran˝owe od 15 lat
� sà liderem us∏ug targowych
� posiadajà znak rekomendacji Polskiej Izby Przemys∏u Targowego
� po Poznaniu i Kielcach na swoich imprezach gromadzà najwi´cej w Polsce firm wystawienniczych
� majà ponad 8% udzia∏u w globalnym rynku targowym w Polsce
� co roku kreujà z powodzeniem nowatorskie na polskim rynku imprezy targowe
� podajà audytowane przez Centrex International Exhibition Statistics Union dane dotyczàce iloÊci 

wystawców i zwiedzajàcych

Przysz∏oÊç przed kompozytami!
Po raz pierwszy w Polsce jesieƒ nale˝eç b´dzie do krakowskich Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn
do Produkcji Materia∏ów Kompozytowych KKOOMMPPOOZZYYTT––EEXXPPOO, które odb´dà si´ 25-26 listopada 2010 r. 
Kompozyty sà wytwarzane przez cz∏owieka ju˝ od kilkudziesi´ciu lat. Dzi´ki swoim walorom – lekkoÊci 
i wytrzyma∏oÊci stosuje si´ je w wielu dziedzinach techniki, tj.: lotnictwie, kosmonautyce, technice jàdrowej,
budownictwie, motoryzacji. Liczne badania naukowe nad samymi kompozytami, jak i procesem ich wytwa-
rzania przewidujà, ˝e kompozyty b´dà coraz cz´Êciej i powszechniej stosowane. KKOOMMPPOOZZYYTT--EEXXPPOO to
targi, które pozwolà Wystawcom zaprezentowaç maszyny i urzàdzenia s∏u˝àce do przetwarzania materia∏ów
kompozytowych oraz tworzyw sztucznych, produkty i elementy kompozytowe stosowane w wielu bran˝ach.
Przed Zwiedzajàcymi zaÊ odkryjà nowoczesny, silnie rozwijajàcy si´ sektor innowacyjnych rozwiàzaƒ
kompozytowych nie tylko w przemyÊle, lecz tak˝e we wszystkich sferach ˝ycia codziennego. Nale˝y bowiem
pami´taç, ˝e w dzisiejszych czasach tam, gdzie nie zawsze wystarczy kamieƒ, drewno czy stal, sprawdzajà
si´ tworzywa nowej generacji – kompozyty! 



APCom 
Firma APCom zajmuje si´ produkcjà urzàdzeƒ oraz wdro˝eniem technologii dozowania wielosk∏adnikowych
materia∏ów p∏ynnych. G∏ównie sà to: ̋ ywice dwusk∏adnikowe, kleje, silikony, pianki jak równie˝ materia∏y jedno-
sk∏adnikowe np. pasty, lakiery, uszczelniacze. Urzàdzenia, które produkujemy sà wynikiem wieloletnich doÊwiad-
czeƒ w dziedzinie dozowania ˝ywic i lakierów. Obszary zastosowaƒ naszych urzàdzeƒ mo˝na znaleêç w bardzo
wielu ga∏´ziach przemys∏u takich jak elektronika, motoryzacja, budownictwo, przemys∏ lotniczy i jachtowy.
Nasze produkty mogà swobodnie konkurowaç ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami  praktycznie zawsze
dostarczajàc klientowi nowoczesne rozwiàzanie, solidnoÊç wykonania oraz zaawansowane wsparcie techniczne
w przypadku wyboru lub rozbudowy systemu. Na targach KOMPOZYT-EXPO zaprezentujemy dozownik mate-
ria∏ów dwusk∏adnikowych. Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na: www.metermix.eu. Zach´camy do zapozna-
nia si´ z naszà ofertà.

C-L Sp. z o.o.
Firma C-L Sp. z o.o. jest dystrybutorem surowców i urzàdzeƒ do produkcji kompozytów. Rozpocz´∏a
swojà dzia∏alnoÊç w 1998 roku. Nazwa firmy wywodzi si´ od pierwszych liter jej za∏o˝ycieli – firm Con-
nector i Laminopol. 

Oferta obejmuje: ˝ywice poliestrowe, epo-
ksydowe i winyloestrowe; ̋ elkoty poliestrowe;
zbrojenia szklane; systemy utwardzajàce; Êro-
dki rozdzielcze ; wype∏niacze; maszyny i urzà-
dzenia; pozosta∏e materia∏y kompozytowe. 
W ciàgu wielu lat firma zdoby∏a zaufanie
wielu klientów w kraju i zagranicà. Wspó∏pra-
cuje ze znaczàcymi dostawcami w bran˝y
kompozytów takimi jak: Ashland; Akzo Nobel,
Krossglas, Camelyaf, Metyx i wieloma innymi. 
C-L posiada dobrze rozbudowanà sieç oddzia-
∏ów na terenie ca∏ego kraju oraz na Ukrainie.
Zapewnia profesjonalne wsparcie klientów. 
Na targach Kompozyt-Expo w Krakowie za-
prezentowane zostanà  wspólnie z  partnerami
handlowymi materia∏y i urzàdzenia stosowane
w nowych technologiach takich  jak L- RTM,
infuzja. 

Informacje o produktach firmy C-L sà do-
st´pne na stroni internetowej 
www.c-l.pl.

Brenntag 
Polska Sp.zo.o.
Brenntag Polska jest czo∏owym na pol-
skim rynku dystrybutorem tworzyw sztucz-
nych i Êrodków pomocniczych do ich
przetwórstwa. Nasza oferta obejmuje: 

� tworzywa: LDPE, LLDPE, HDPE, PP,
PVC-E, PVC-S, ABS, HIPS, GPPS, PA, PA
specjalne, POM, SBS, SEBS, PMMA, TPE,
PC, HPS – specjalistyczne kopolimery
styrenowe, PP nape∏niane, compoundy 

� Êrodki pomocnicze: plastyfikatory, wy-
pe∏niacze, Êrodki smarujàce, stabilizatory,
antyutleniacze, porofory, lakiery, pigmenty,
koncentraty barwiàce i specjalne 

� Êrodki pomocnicze dla przetwórstwa
poliuretanów: izocyjaniany, poliole, katali-
zatory, uniepalniacze

oraz pe∏nà gam´ standardowych surow-
ców chemicznych

Zapewniamy Paƒstwu szybkie i punktu-
alne dostawy z rozleg∏ej sieci naszych
magazynów regionalnych oraz sprawnà 
i mi∏à obs∏ug´ przez personel ka˝dego 
z trzynastu biur handlowych naszej firmy.

Wi´cej informacji na www.brenntag.pl

DuPont 
International
Operations Sárl
¸àczàc innowacyjnoÊç z dok∏adnym zrozumieniem
potrzeb rynku, firma DuPont tworzy produkty
zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo pracy. Wspó∏pracujemy
blisko z ekspertami z przemys∏u, aby mieç pewnoÊç,
˝e nasze rozwiàzania zaspokajajà wymagania danej
bran˝y. 

W ofercie: niepylàcy kombinezon ochronny Tyvek®
Classic oraz akcesoria z w∏ókniny Tyvek® (m.in.
zar´kawki i os∏ony na obuwie) przeznaczone do sto-
sowania w trakcie procesu laminowania (w technolo-
gii RTM lub r´cznego), podczas prac z ˝elkotem,
lakierowania oraz czyszczenia form ze starych warstw.

Lekkie kombinezony przeciwchemiczne Tychem® C 
i Tychem® F oraz akcesoria wykonane z materia∏ów
Tychem® stosowane do ochrony pracowników przed
dzia∏aniem organicznych i nieorganicznych zwiàzków
chemicznych np. styrenu.

Wi´cej informacji na www.dpp-europe.com



HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o.
Firm´ Havel Composites za∏o˝y∏ w roku 1989 reprezentant Czechos∏owacji w kajakarstwie szybkim- Miroslav
Havel. Poczàtkowo firma mia∏a form´ prywatnà z ma∏à iloÊcià pracowników. DziÊ naszymi g∏ównymi nabyw-
cami sà producenci sprz´tu sportowego, stoczniowego, samochodowego, lotniczego. W naszej ofercie znaj-
dujà si´ tkaniny w´glowe, szklane, aramidowe, ˝ywice poliestrowe, epoksydowe oraz pozosta∏y materia∏
kompozytowy. JesteÊmy producentem tkanin szklanych AEROGLASS. Nasze oddzia∏y znajdujà si´ w Polsce,
na S∏owacji i W´grzech. Na targach KOMPOZYT – EXPO poka˝emy tkaniny w´glowe, szklane aramidowe,
wios∏a oraz rurki w´glowe. 

AKZO NOBEL 
Industrial Coatings Sp. z o.o.
EXPANCEL® jest markà handlowà firmy Akzo Nobel, pod którà kryje si´ szeroki wybór termopla-
stycznych mikrosfer. Mikrosfery Expancel w formie ekspandowanej to ultra-lekki wype∏niacz o ci´˝arze
w∏aÊciwym na poziomie do 0,025 g/cm3 i granulacji w przedziale od 20 do 100 ?m. Podstawowa ko-
rzyÊç ze stosowania mikrosfer to mo˝liwoÊç wyprodukowania l˝ejszych wyrobów kompozytowych.
Przyk∏adowo dodatek 0,4% procenta mikrosfer do tak zwanych umywalek ze sztucznego marmuru
pozwala na obni˝enie ich wagi o ponad 25%. Expancel nie tylko obni˝a wag´ produktów, ale równie˝
w wielu przypadkach korzystnie modyfikuje ich w∏asnoÊci. Wi´cej na temat mikrosfer Expancel mo˝na
znaleêç na naszej stronie internetowej www.expancel.com. 

Na targach Kompozyt-Expo zaprezentujemy grup´ ekspandowanych mikrosfer Expancel i ich mo˝li-
woÊci zastosowaƒ w ró˝nych wyrobach kompozytowych.

Magnum Venus
Polska 
MAGNUM VENUS POLSKA jest liderem w wdra˝aniu
najnowszych technologii dla przemys∏u tworzyw
sztucznych, specjalizujàcym si´ w laminatach poli-
estrowo-szklanych. Proponujemy maszyny do pro-
dukcji laminatu metodami natrysku na formy otwarte
jak i równie˝ wtrysku w formy zamkni´te (LightRTM,
RTM) a tak˝e metody pró˝niowe (VACUUM BAGGING,
VACUUM INFUSION). Korzystajàc z bogatego
doÊwiadczenia wspó∏pracujàcych z nami firm z ca∏ego
Êwiata jesteÊmy w stanie zagwarantowaç najlepsze
rozwiàzania techniczne dla wybranego rodzaju pro-
dukcji. Na targach KOMPOZYT-EXPO w Krakowie za-
prezentujemy kilka systemów, w tym urzàdzenie do
natrysku ˝ywicy z najnowszej linii PATRIOT.

Phoenix 
Equipment 
Polska
Firma PHOENIX EQUIPMENT POLSKA jest oficjal-
nym przedstawicielem na terenie Polski amery-
kaƒskiego producenta urzàdzeƒ do wspomagania
produkcji kompozytów, PHOENIX EQUIPMENT
COMPANY. W ofercie znajdujà si´ aplikatory do na-
trysku ˝elkotu oraz ˝ywicy oraz urzàdzenia do
wtrysku lub dozowania ˝ywic.
Urzàdzenia charakteryzuje prosta konstrukcja, inno-
wacyjne rozwiàzania oraz atrakcyjna cena.

TROKOTEX Sp. z o.o. 
Zak∏ady Laminatów Poliestrowych
Zak∏ady Laminatów Poliestrowych Trokotex
Sp. z o.o. sà obecne na polskim rynku od
1987 roku. Wychodzàc naprzeciw potrzebom
rynku, jako jedna z pierwszych firm w bran˝y
tworzyw sztucznych w Polsce, zaj´liÊmy si´
wykorzystaniem Tworzywa Wzmocnionego
Szk∏em do produkcji wyrobów stosowanych
w silnie korozyjnym i agresywnym Êrodo-
wisku pracy. LekkoÊç, wytrzyma∏oÊç i trwa-
∏oÊç to podstawowe cechy naszych wyrobów
laminatowych, wytwarzanych w oparciu 
o najnowsze Êwiatowe technologie. 
Na targach KOMPOZYT-EXPO 2010 zaprezentujemy najnowoczeÊniejsze zastosowania w zakresie rozwiàzaƒ
dla przemys∏u i ochrony Êrodowiska. B´dà mieli Paƒstwo mo˝liwoÊç zapoznania si´ z bogatà ofertà naszej
firmy, w zakresie produkcji zbiorników magazynowych, zbiorników przemys∏owych, przekryç, podestów oraz
krat pomostowych. Ponadto zaprezentujemy bogatà bazà referencji, w tym w zakresie nowatorskich realiza-
cji np.: Instalacji Oczyszczania Gazów Poprodukcyjnych (cyklony, kominy, skrubery, gazociàgi).



Zakres tematyczny targów:
�� dostawcy surowców chemicznych: ˝ywic, utwardzaczy, gelcoats, itp.,
�� dostawcy wype∏niaczy: w∏ókna krótkie, proszek, granulki, itp.,
�� dostawcy Êrodków pomocniczych przy obróbce, Êrodków do modyfikacji w∏aÊciwoÊci, przyspieszaczy, barwników, pigmentów, nanoczàsteczek,
�� dostawcy tworzyw termoplastycznych,
�� dostawcy w∏ókien oraz produktów opartych na w∏óknach,
�� firmy zajmujàce si´ obróbkà plastycznà, nak∏adaniem warstw, formowaniem, odlewaniem ciÊnieniowym, zwijaniem w∏ókien, recyklingiem, 
�� firmy zajmujàce si´ obróbkà powierzchniowà: czyszczeniem, lakierowaniem, modyfikacjami, spoinowaniem, obróbka mechanicznà,
�� producenci systemów zabezpieczenia jakoÊci: przyrzàdów do pomiaru struktury powierzchniowej, do pomiaru sta∏oÊci wymiarów, do pomiaru 

w∏aÊciwoÊci materia∏ów,
�� firmy produkujàce produkty i pó∏fabrykaty z tworzyw sztucznych,
�� firmy produkujàce dodatki i komponenty do produkcji oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych,
�� dostawcy urzàdzeƒ, wyposa˝enia i/ lub materia∏ów eksploatacyjnych,
�� producenci produktów tj.: p∏yty, rury, profile, pojemniki,
�� producenci produktów kompozytowych: tworzy wzmocnionych w∏óknem szklanym, w´glowym, amidowym, naturalnym, 
�� producenci produktów kompozytowych o osnowie ceramicznej, metalicznej,
�� producenci elementów budowlanych, produktów przeznaczonych dla u˝ytkowych dziedzin przemys∏u,
�� firmy oferujàce us∏ugi doradcze, dystrybutorzy, instytuty/ organizacje badawcze, edukacyjne, placówki kontrolne, oprogramowanie
�� firmy zajmujàce si´ metodami badaƒ materia∏ów kompozytowych.

Patronat merytoryczny: Patronat prasowy:

Współpraca:

Wojewoda Małopolski - Stanisław Kracik
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara
Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Patronat honorowy:

Biuro organizacyjne i tereny targowe

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 41a
tel. (+48 12) 644 59 32
fax (+48 12) 644 61 41

Kontakt:
tel. 012/644-12-17; 012/644-59-32
fax: 012/644-61-41
www.kompozyty.krakow.pl

Dorota Gurgul – komisarz targów
gurgul@targi.krakow.pl

WWaa˝̋nnee iinnffoorrmmaaccjjee::

Rejestracja on-line:
www.kompozyty.krakow.pl

Rezerwacje hotelowe:
Tel. (012) 651-90-14

Godziny otwarcia: 
25.11.2010 - 9.00 – 16.00
26.11.2010 - 9.00 – 15.00

Dojazd:
Autobusy: 121, 163, 174
Tramwaje: 1, 14, 22


