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XXI. Domácí veletrh TGK ve Skalici  

 
Vážení příznivci a přátelé barevného a jiného skla, 
 

      dovolujeme si Vás pozvat na  XXI. Domácí veletrh TGK , který se 

uskuteční v pátek 17.5. a v sobotu 18. 5. 2019 v areálu TGK ve Skalici . 

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS: 

 

Prodej skla a materiálu ve  

Skalici 
 

 V MINULÝCH LETECH  OSVĚDČENÝ        Čtvrtek  16.5.  od  12.00  do 

16.00hod   -  zvýhodněný prodej (s 5-ti % slevou jako  po dobu veletrhu)  -  
pro vás, kteří přijedete o den dříve a budete si chtít v klidu vybrat sklo a 
ostatní zboží, jsme připravili prodej se slevou již ve čtvrtek. Prodávat 
budeme  ve výše uvedeném čase. Doprovodný program veletrhu začne až 
v pátek.  

 

Prodej během veletrhu – sleva na celý sortiment 5 % 

 

Pátek         17.5.         9.00 - 16.00 hod 

 Sobota       18.5.         9.00 -  15.00 hod 
     
Venkovní pevný stan postupně  naplňujeme menšími formáty odpadajícími 
ve výrobě, které se budou prodávat v akci se slevou až 20 % , podle druhu 
a typu.  Ve stanu bude samozřejmě připraven velký výběr katalogových 
skel typu SPECTRUM  v " malých " formátech - 30x30 cm i malých formátů  
KOKOMO , WISSMACH.   
 
Jak nám přichází sklo z obnovené výroby Spectrum Glass , doplňujeme 
všechny barvy, tak aby bylo spektrum Spectrum Glass co nejširší . 
Nabídku  skel jsme  nyní rozšířili o skla YANG Glass , což je podobné sklo 
sortimentu Spectrum .                              
                                                                                          další info na další stránce 
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Veletrh v areálu TGK ve SKALICI 
V letošním roce budeme pokračovat  v tradici  a uspořádáme  celý program veletrhu  v našem areálu ve Skalici . 

 

Program  17.5. – 18.5.   areál TGK Skalice 

 

Pátek         17.5.         9.00 - 16.00 hod 

Sobota        18.5.          9.00 -  15.00 hod 
 

V pátek 17.5.2019 bude prodejna  TGK v Praze uzavřena 

                                                          

V pátek i v sobotu se budete moci tradičně setkat s našimi specialisty   

na jednotlivé technologie, zkonzultovat svoje problémy, shlédnout novinky . 

 

Věnovat se vám budou : 

 

  JARDA REJZEK  - náš specialista na tiffany techniku,v pátek i perličky 

  HARRY LUCAS  – sklářský šoumen, vše okolo řezání skla a i něco navíc….. 

  ŠÁRKA BROŽOVÁ, lektorka skleněných perliček nad kahanem (sobota) 

  BVD PECE KARLOVY VARY – výrobce pecí pro fusing 

  ING. JÍCHA -  ION BRNO – pískovací folie AICELLO 

  SKLÁŘI  pracující na  mobilní sklářské peci pod vedením  Ing. Lázničky - Kdo bude         
mít chuť , bude si moci fouknout do sklářské píšťaly……… 

  MARKUS KLEIN - tiffany technika,pájení a vše okolo tiffany  

  CYRIL GROLMUS – pískování , NANO technologie , příprava keramických forem  

  FRIEDERICH FRISCH –  aktuální novinky v oblasti našeho sortimentu  

  HANKA + MILOŠ VETENGLOVI – šperky za skla a chirurgické oceli 

  ANNA GROLMUSOVÁ –  vyzkoušíte si začátky fusingu, zkusíte si spékané sklo v praxi 

  PETR ŠÍMA , firma PROMAT, dodavatel žáromateriálů pro práci v peci. 

  Uschi Ullmann – letos nový  vystavovatel na veletrhu, firma OPTUL , představí  škálu 
frit pro    fusing na floatu  na praktických ukázkách a v diskusi s Vámi. 

 

Tradičně již pro vás bude připravené občerstvení  - již klasicky se o ně opět postará firma 
Staněk  -  takže klobásy,maso,guláš, pivo atd. 
 
Vzhledem k tomu, že se v prostorách firmy bude pohybovat najednou více lidí než v minulém roce, 

prosíme o trpělivost při nákupech. Budeme nuceni regulovat počet osob v prostorách prodejního 

skladu tak, aby se vám vždy mohl někdo věnovat. Budeme se vám snažit  eventuelní čekání na 

nákup zpříjemnit  konzultacemi, předváděním jednotlivých technik zpracování skla a diskusemi nad 

sklem a jeho zpracováním. 

Pokud víte dopředu, jaké zboží si od nás budete chtít odvézt, pošlete objednávku 
emailem dopředu. Zboží vám připravíme “do balíčku“, který bude k vyzvednutí během 

veletrhu. Samozřejmě s veletržní slevou. 

 
Zároveň vás žádáme krátké emailové potvrzení Vaší účasti na veletrhu a to na adrese  
tgk@iol.cz . Na tuto adresu posílejte i případné dotazy a objednávky . 
 
 Těšíme se na vás ve Skalici TGK team  
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