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Společnost HOUFEK a.s. 
na veletrhu WOOD-TEC 2015

V říjnu se v brněnském veletržním areálu bude konat další ročník vý-
stavy WOOD-TEC 2015. Na tomto nejprestižnějším veletrhu v oblasti 
zpracování dřeva v novém prostoru Evropské unie bychom vás rádi 
pozvali na prezentaci naší společnosti HOUFEK a.s. v pavilonu V 
stánek 15, kde jsme již tradičním vystavovatelem. Na ploše 850 m2 
jsme pro vás i letos připravili několik horkých novinek. 

Z divize konvenčních strojů bude před-
stavena nová těžká frézka F 250 do 
náročných provozů, která doplňuje již 
těžkou řadu protahů a tloušťkovacích fré-
zek typu A a srovnávacích frézek typu R. 
Z novinek v divizi CNC obráběcích cen-
ter jmenujme například pětiosé obráběcí 
centrum PROFORM X5 a SCORPION 
H21 s automatickým nakládáním a vy-
kládáním.
V roce 2016 oslavíme 25 let od svého 
vzniku. V průběhu tohoto období spo-

lečnost HOUFEK vyrobila a dodala přes 
20 000 strojů svým zákazníkům v 47 ze-
mích světa. Své uplatnění stroje nachá-
zejí napříč celým dřevozpracujícím prů-
myslem. Dnes společnost HOUFEK a.s. 
vyrábí 40 řad konvenčních dřevoobrábě-
cích strojů a 11 typů CNC obráběcích 
center a své portfolio tak ještě postupně 
úspěšně rozšiřuje i o stroje obrábějící 
plasty, kompozity a hliník. Každý jeden 
stroj s logem HOUFEK je kompletně vy-
vinut, zkonstruován a vyroben ve vlastním 

výrobním závodě v Golčově Jeníkově 
v České republice. Každý jeden stroj má 
konkrétní parametry pro konkrétní poža-
davky svého zákazníka. Technická jedi-
nečnost, originalita a kvalita dílenského 
zpracování se staly základním kamenem 
pro budování úspěšné značky HOUFEK, 
největšího výrobce dřevoobráběcích 
strojů v Čechách. 
Těšíme se na setkání s vámi na na-
šem stánku! 
Tým pracovníků HOUFEK a.s.

http://www.houfek.com
http://www.houfek.com
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ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer
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