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Program:

ZÁKAZNICKÉ DNY 2022

Firma I.K.V., s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 
Zákaznické dny dne 01.04.2022 

Mytí, odmaštění, testy čistoty a technologie s tím související

Podrobněji str. 2

PREZENTACE KONFERENCE
showroom konferenční místnost

Po celou dobu programu bude zajištěno občerstvení.
Oba programy probíhají současně.

Účast na akci je bezplatná.
Ubytování si zajišťují firmy samy.

V případě zájmu, odvoz na ubytování po večerním programu zajištěn.

Jednotliví dodavatelé se po dobu konání 
Zákaznických dnů budou prezentovat na 
našem showroomu. 

Na téma: Mytí, odmaštění, testy čistoty 
a technologie s tím související.

Možnost účasti i online viz odkaz na druhé straně. 

bit.ly/IKVKurim

Platí pouze pro hotely Kaskáda - https://www.golfbrno.cz/ a Atlantis - https://www.hotel-atlantis.cz/cz/

V případě zájmu, z důvodu kapacity prezentační místnosti, prosíme o potvrzení,
kterých akcí byste se rádi zúčastnili na přiloženém odkazu:

https://bit.ly/IKVKurim


KONFERENCEPREZENTACE

Online přenos:

9:15 - 9:30 / Odlučovače s.r.o 
Úspora energetických nákladů v oblasti 
odlučování olejových mlhovin

9:45 - 10:15 / Blaser, Swisslube cz, s.r.o. 
Vliv řezných kapalin na životnost opracovaných dílů, 
monitoring řezných kapalin 

10:30 - 11:00 / Compas robotika, s.r.o.
Automatizace, robotizace a řízení procesů

11:15 - 11:45 / I.K.V., s.r.o.
Výběr správné technologie mytí a odmaštění

12:00 - 12:30 / SurTec ČR s.r.o. 
Výhody a nevýhody mytí na vodní bázi

12:45 - 13:15 / CSC Jäklechemie Czech s.r.o.
Výhody a nevýhody mytí na bázi rozpouštědel

13:30 - 14:00 / Kluthe (KLUTHE ČR s.r.o.) 
Měření povrchového napětí lázní 
a čistoty kovových dílů 

14:15 - 14:45 / Aloquence s.r.o
Měření koncentrace lázní a kontrola povrchů 
a dílů fluorescenčním zařízením

15:00 - 15:30 / AXA CNC stroje, s.r.o. 
Novinky v oblasti obráběcích strojů

15:45 - 16:15 / RPA (Regionální poradenská agentura, s.r.o.) 
Dotační programy pro strojírenské firmy

konferenční místnost

Chladící kapaliny 
– antikorozní ochrana dílů:

Poradenství v 
oblasti dotací:

Obráběcí stroje:

Měření koncentrace 
chemie a povrchového 
napětí mycích lázní:

Rozpouštědla:

Průmyslová chemie:

Odlučovače
olejových mlhovin:

Mycí lázně
na vodní bázi:
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Ve spolupráci s partnery:

Mytí, odmaštění, třískové 
hospodářství: 
Možnost provedení testů 
na Vašich dílech

Výroba speciálních 
tvarových nástrojů: 

Procesní automatizace, 
digitalizace, konstrukce strojů:

18:00 - začátek večerního programu

20:00 - koncert kapely SHOT-C, https://www.shot-c.cz/

22:00 - ukončení večerního programu

showroom

10:00 - 17:00 - prezentace jednotlivých produktů a služeb  

bit.ly/IKVStream

SHOWROOM

https://bit.ly/IKVStream

	bit.ly/IKVStream

