Dragi parteneri şi viitori colaboratori,
MiTek Industries Group - România companie multinaţională, membră a Berskshire Hathaway USA
WARREN BUFFETT (Coca Cola, Gilette, American Express, IBM, Nike, Procter & Gamble, Kraft
Foods, Nestle, Nike, General Electric, Heinz, Wal-Mart Stores, The Washington Post), nr. 1 mondial în
domeniul:
1. Software-ul dedicat industriei structurilor din lemn, programe de proiectare profesionale
RoofCon - TrussCon dedicate exclusiv desenului și calculului structural pentru șarpante și
structuri din lemn conform Eurocode 5 (pentru Romania are incluse anexele naționale)
2. Producției de organe de asamblare profesionale cu certificare CE: plăci multicui, plăci posistrut (zăbrele metalice pentru grinzi de planseu, pereți și căpriori compuși)
3. Producție și furnizare de utilaje și linii de producție (FABRICI LA CHEIE) pentru fabricarea
structurilor și șarpantelor din lem industrializate (prefabricate)

Cu ocazia acestei aniversări, MiTeK Industries Group Romania are onoarea de a vă invita să
participaţi personal sau însotit de un tehnician din Departamentul Tehnic (inginer, arhitect, maistru
producţie, etc.), în perioada 23 - 25 aprilie 2014 la „Turneul producătorilor de structuri și șarpante din
lemn” organizat în Franţa pentru a vizita o parte dintre cei mai mari producători din Europa de structuri
prefabricate din lemn:
Scopul acestui turneu îl reprezintă posibilitatea reală de a studia în mod direct tehnologia de
fabricare a structurilor din lemn, de la proiectare la montaj şi transformarea acestei vizite în beneficii
concrete:
 Îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxurilor tehnologice pentru fabrica dumneavoastră de structuri din
lemn (case şi şarpante din lemn industrializate) - Dezvoltarea fluxului de producţie
 Studiul unui proces profesional de producţie – Know-how pentru unitatea de producţie
 Studiul unei game variate de utilaje, specifice producţiei de structuri din lemn prefabricate –
Pentru parteneri noi - Vizionarea de utilaje specifice pentru a începe o afacere în domeniul
fabricării și asamblării structurilor din lemn profesionale
Pentru parteneri existenți - Mărirea şi eficientizarea capacităţii de producţie.
Pe parcursul vizitei, vom fi însoțiți de Dl. Jean - Michel Agogliati, Managing Director MiTek Franța,
unul dintre cei mai mari speciailiști din Europa, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul utilajelor
dedicate exclusiv producției de structuri din lemn prefabricate care va veni împreună cu un expert în
proiectarea și organizarea fluxurilor de producție.
Colegii din Franţa vă vor răspunde la toate întrebările şi solicitările dumneavoastră.
Avem rugămintea să ne confirmaţi particparea până la data de cel tarziu 14 aprilie 2014, pentru a
ne da posibilitatea de a negocia costurile de transport și cazare, investiție care va fi suportata integral de
dumneavoastră.
Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la numărul 0720.770.848.

Agenda
ZIUA 1 (23 aprilie):





Ora 10:00 - Sosire în Paris, Aeroport Beauvais
Ora 15:00 – 17:00 - Vizită companie MARTIN Charpentes în Toul (cel mai mare producător de
șarpante din Franța). http://www.martin-charpentes.com/
o Presă Mark-2
o Presă de înaltă viteză și capacitate Mark-1
o Laser
o Circulare Depauw
o Circulare Hundegger
o Conveioare
Ora 20:00 – cazare la hotel în Besançon și cina

ZIUA 2 (24 aprilie):








Ora 8:00 – plecare spre compania SFCI în Saint-Vit.
Ora 8:30 – 9:30 – Vizită SFCI - http://www.charpentes-sfci.fr/
o Presă Mono Piston (similară Mark-9)
o Circular VKP4
Ora 11-12:30 - Vizită companie CIFC în Arbois - http://www.cifc.fr/
o Presă Mark-1 Light
o Circulare Depauw
o Circular EuroCyber
o Circulare Hundegger
o Mese pentru fabricarea panourilor framing
Prânz în Arbois
Ora 20:00 – Întoarcere în Paris.

Vă aşteptăm alături de NOI și la turneul din 2014!
*Cateva imagini de la turneele anterioare.

Cu stimă,
Vasile Isache

10.04.2014

