
 

 

 
 

 

CHINA HOMELIFE SHOW I CHINA MACHINEX 
 

NA WORKSHOPIE BĘDĄ OBECNI PRODUCENCI Z NASTĘPUJĄCYCH SEKTORÓW 

Meble do domu: meble wypoczynkowe, sypialnie, meble do jadalni, meble do ogrodu, meble dla 
dzieci. 

Meble biurowe: krzesła, stoły, ekrany, ścianki działowe, szafy na dokumenty, regały na książki, sejfy, 
gabinety. 

Meble dla biznesu: meble hotelowe i specjalistyczne oraz pozostałe meble dla biznesu, meble dla 
lokali użyteczności publicznej, meble lotniskowe, meble do kin, teatrów i sal widowiskowych, meble 
laboratoryjne 

 Artykuły gospodarstwa domowego: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, lodówki, pralki, 
nawilżacze, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy, sokowirówki, chłodziarki do napojów, czajniki 
elektryczne, wentylatory elektryczne, roboty kuchenne, suszarki do włosów, odkurzacze parowe, 
maszyny do lodu, żelazka, odkurzacze, filtry wody, podgrzewacze do wody. 

Domowe systemy audio-video: Audio digital TV, HDTV, zestawy hi-fi najwyższej klasy, kino domowe, 
gry wideo. 

 Elektronika: telefony komórkowe, PSP, MP3, MP4. 

 Domowe urządzenia rekreacyjne i fitness: fotele masujące, bieżnie, AB Rocket, wielofunkcyjne 
urządzenia treningowe, rowery górskie, rowery, pojazdy elektryczne, inne urządzenia fitness, zdrowa 
żywność 

 Odzież i tekstylia: Tkaniny do domu takie jak obrusy, narzuty, tekstylia kuchenne, tekstylia 
łazienkowe, ręczniki, tkaniny dekoracyjne, zasłony, rolety, poduszki. 

Tkaniny dywanowe: tkaniny wykończeniowe, tkaniny obiciowe, tkaniny Casement. 

Włókna i przędze: bawełna, poliester, wiskoza, włókno octanowe, akryl, wełna, Fiax, tkaniny 
syntetyczne. 

Akcesoria: naszywki, przypinki, guziki, zamki błyskawiczne, podszewki, wieszaki, wstążki. 

Odzież: odzież rekreacyjna, odzież miejska, bielizna, odzież sportowa, stroje wizytowe, skarpety 

 Kuchnia i łazienka. Kuchnia: meble kuchenne, szafki, kuchenki, opiekacze, nakrycia stołowe, zestawy 
do herbaty, wentylatory kuchenne, sprzęt do uzdatniania wody. 



 

 

 
 

Łazienka: meble łazienkowe, szafki łazienkowe, wanny, akcesoria łazienkowe, płytki ceramiczne, 
mozaiki, akcesoria łazienkowe, baterie, natryski, zlewy, umywalki, armatura łazienkowa 

Materiały budowlane: okna i drzwi, podłogi, schody, sufity, ściany, przepierzenia, systemy wentylacji, 
rury, kamień, szkło budowlane, okładziny budowlane, farby, mozaiki, materiały uszczelniające. 

Przedmioty codziennego użytku: porcelana, wyroby z tworzyw sztucznych, wieszaki, parasole, 
płaszcze przeciwdeszczowe, artykuły piśmiennicze, środki czyszczące, artykuły metalowe, naczynia 
kuchenne, odświeżacze powietrza. 

 Ozdoby i upominki: obrazy olejne, ramki do zdjęć, zegary, prezenty świąteczne, świeczki, świeczniki, 
wisiorki, oświetlenie wewnętrzne, lustra, talerze i misy ozdobne, osłony, wazy, rośliny. 

 Oświetlenie: oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie LED, oświetlenie do 
domów, oświetlenie do kin i teatrów, lampy jarzeniowe, lampy halogenowe, systemy sterowania 
oświetleniem 

 Ogród i czas wolny. Ogród: fontanny, rzeźby, płoty, huśtawki, krzesła, markizy, pergole, oświetlenie 
zewnętrzne, narzędzia ogrodnicze. 

Czas wolny: meble ogrodowe, leżaki, hamaki, namioty, flagi, oświetlenie awaryjne, plecaki, sprzęt 
sportowy 

w programie targów MACHINEX znajdziemy: 

maszyny do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, do przetwórstwa spożywczego i pakowania, 
maszyny budowlane, maszyny rolnicze, sprzęt i narzędzia z napędem elektrycznym, elektryczność i 
nowa energia plastikowych. 

  

  

 


