
   

Francouzsko-česká obchodní komora 
IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8    www.ccft-fcok.cz 

Tel: +420 224 833 090      www.pavillon-france.eu 

Tisková zpráva, 11. září 2015 

Francouzské strojírenské novinky na výstavišti v Brně 

 Francouzský pavilon na 180m
2
 představí 16 vystavovatelů z Francie z oborů výroby strojů a strojírenských 

komponentů a plastikářství 

 Pořadatelem 13. ročníku Francouzského pavilonu je Francouzsko-česká obchodní komora 

 Francouzský koktejl v úterý 15. září v 16 hodin zahájí Constantin Kinský, předseda FČOK 

Francouzský pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně můžete navštívit každý rok, letos již po 

třinácté. Se zástupci firem i představiteli Francouzsko-české obchodní komory, pořadatele Francouzského 

pavilonu, se můžete setkat na francouzském koktejlu v úterý 15. září od 16 hodin. Letos zde navíc můžete 

potkat také zástupce hospodářských komor osmi nejvýznamnějších francouzských průmyslových regionů, 

kteří jsou na týdenní cestě za novými kontakty po České republice.  

Francouzský pavilon je nedílnou součástí MSV již 13 let a letos se rozprostírá na 180 m
2
 výstavní plochy. 

Strojírenskou část Francouzského pavilonu najdete na stáncích 43 a 44 pavilonu V, plastikářská výroba pod 

francouzskou vlajkou bude k vidění v pavilonu  G1 na stáncích 22, 23 a 24.  

Mezi francouzskými vystavovateli najdete výrobce obráběcích strojů a strojních komponentů, teleskopických 

kuličkových lišt, pružin nebo odstředivek a myček obrobků. Některé firmy přijíždějí na veletrh poprvé a český trh 

teprve objevují (Erem, Howa Tramico, Silexe), jiné jsou stálými vystavovateli (Lachant Spring, Numalliance, Process). 

Rekordmanem je firma Chambrelan, výrobce průmyslových teleskopických kuličkových lišt a lineárního kolejnicového 

vedení, která vystavuje v rámci Francouzského pavilonu již po desáté. Výrobky Chambrelan vznikají ve francouzském 

přístavním městě Le Havre v Normandii - ze stejného regionu přijela na MSV vystavovat i tamní regionální 

hospodářská komora.  

 
Graf 1: Obory činnosti vystavovatelů 

   

 
Graf 2: Počet účastí na Francouzském pavilonu na MSV 

 „Česká republika má veliký průmyslový potenciál, který je pro Francii přitažlivý svou geografickou i kulturní blízkostí k 

tamnímu trhu. V ČR najdete schopné inženýry, laboratoře a zkušebny vybavené nejmodernější technikou a schopnost 

generovat a rozvíjet dobré nápady. V oblasti nanotechnologií nebo strojírenství máme Francii co nabídnout a 

nesmíme se bát troufnout si na francouzský trh,“ povzbuzuje české firmy Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-

české obchodní komory.   

Poznávací obchodní mise 

Mezinárodní strojírenský veletrh a zvlášť Francouzský pavilon jsou jedním z hlavních bodů programu obchodní mise 

pro zástupce regionálních hospodářských komor z Francie, zodpovědné za oblast střední a východní Evropy. 

Účastníci mise se budou moci zároveň podrobně seznámit s inovačními a výzkumnými centry, která v Brně vznikla v 

posledních letech. Naskýtá se tak příležitost francouzským kolegům ukázat, že Česká republika už není jen 

montovnou. Zástupci regionů budou jednat o možnostech spolupráce také s místními podniky.  
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„MSV je více než jen veletrh s evropskou reputací, který nám pomáhá udržet si povědomí o technologických novinkách a 

konkurenci. Největší přidanou hodnotou veletrhu je kontinuita spolupráce s FČOK na přípravě Francouzského pavilonu. 

Vystavující francouzské firmy tak mohou na maximum využít účasti na veletrhu, zvýšit svou viditelnost na českém trhu, 

setkat se s potenciálními českými partnery a šířit dobré jméno francouzského strojírenství,“ vyzdvihuje přínosy MSV 

Renáta Plumet-Vavrovicsová, zástupkyně regionální hospodářské komory Nord de France z Lille. 

O Francouzsko-české obchodní komoře 

Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, sdružuje více než 290 členských společností a je 

platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity či obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň 

podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb 

českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu: vyhledávání obchodních partnerů, 

domicilace, podnikatelský inkubátor, marketing nebo HR služby. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání 

využije každoročně více než 70 firem.  

Více informací na www.pavillon-france.eu 

 

Michal Macko 
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Komunikace  
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E-mail salajkova@ccft-fcok.cz 

Seznam vystavovatelů na Francouzském pavilonu 2015 

CCI International 

Normandie 

Obchodní a průmyslová komora regionu Normandie - exportní poradenství a podpora firem z 

regionu. 

DEVEHO consulting s.r.o. Mezinárodní partner pro implementaci systému Sage ERP X3.  

Devillé TPC Jihlava 
Výroba technických plastových dílů vstřikováním, zastřikování kovových zálisků, kompletace 

plastových a kovových dílů, ultrazvukové svařování plastů. Kovové výlisky. 

EREM 
Strojírenská a kotlářská výroba. Sesterská společnost TCIN se specializuje na přesné zpracování 

plechu. 

FČOK 290 členských společností a služby v oblastech podpory rozvoje firem na českém a fr. trhu – 
vyhledávání obchodních partnerů, domicilace, podnikatelský inkubátor, veletrhy, marketing, HR. 

HOWA TRAMICO 
Mezinárodní společnost specializovaná na výrobu a zpracování pěnových materiálů pro 

automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. 

CHAMBRELAN SAS Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární kolejnicová vedení. 

Kompass  Globální firemní databáze - profesionální obchodní informace ze 70 zemí. 

LACHANT SPRING CZ  Vývoj a výroba přesných pružin z kruhových i plochých profilů, obchod s dráty. 

Mecanolav Vývoj a výroba průmyslových myček obrobků. 

Numalliance Vývoj, výroba a prodej CNC strojů k ohýbání drátů, trubek a kovových pásů. 

PROCESS Výroba pohledových a technických dílů z termoplastů, návrh a výroba nástrojů. 

Region Haute Normandie Oficiální zastoupení francouzského regionu Horní Normandie. 

ROUSSELET 

CENTRIFUGATION SA 

Odstředivky, odstředivé sušičky a dekantéry pro strojírenství; povrchové úpravy pro chemický, 

farmaceutický průmysl a další obory. 

SFH  Stroje na recyklaci třísek z obrábění a zpětné získávání řezných kapalin. 

SILEXE 
Stroje a zařízení na zpracování drátu a pásů a výrobu pružin, pletiva, ostnatých drátů, mříží a 

roštů z tahokovu. 

TOTAL ČR  Průmyslové oleje, plastická maziva a speciální kapaliny. 

 

http://www.pavillon-france.eu/

