
 

 

ВИСТАВКА “WORLD OF CONCRETE 2019” 
22-25 січня 2019 року 

Виставковий комплекс Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас, Невада, США 

Виставка представляє основних виробників обладнання з усього світу і ексклюзивних американських 
дистриб'юторів обладнання, інструментів, виробів і послуг для комерційного будівництва, в тому 
числі для бетонних і кам'яних робіт. У виставці WOC беруть участь близько 1 500 компаній, і вона 
займає більше 700 000 кв. футів виставкової площі в приміщеннях і під відкритим небом. 

Основні напрямки виставки: 

Вантажно-розвантажувальні роботи включають найсучасніші моделі вантажівок, навантажувачів, 
екскаваторів, автопідйомників з люлькою, кранів і іншого устаткування для економічної доставки 
матеріалів, їх розподілу, заливки цементу і земляних робіт. 

Ремонт та знесення включає вироби та обладнання для ремонту і зносу комерційних, промислових 
і житлових бетонних конструкцій. Центр виробника - це спеціалізований ринок для виробників 
цементу, в тому числі готових цементних сумішей, залізобетонних і армованих виробів, об'ємних 
бетонних блоків та ін. 

Бетонні поверхні і декоративні вироби з бетону - це спеціальна зона, де представлені способи 
застосування бетону в декоративних цілях і продукти для використання в промисловості і в житлових 
приміщеннях. 

Технологія для будівництва представляє новинки в галузі програмного забезпечення для 
управління проектами, бухгалтерського обліку, методів оцінки, бездротової технології та ін. 

Виставка World of Masonry присвячена новітнім виробам з каменю, інструментів, технологій і 
устаткування, включаючи спеціальну дільницю, на якому представлена облицювання кам'яної 
кладки і її методи. 

Залізобетонні вироби та обладнання - залізобетонні вироби, технології та обладнання, включаючи 
установки для колонкового буріння, обладнання для розвантаження труб, форми для виготовлення 
залізобетонних виробів, підземне і надземне залізобетонне обладнання, бетонні труби, 
каналізаційні колодязі, септичні резервуари і багато іншого! 

Бетонна кладка - виробники обладнання, постачальники, добавки і матеріали для литих бетонних 
виробів з використанням обладнання для лиття. 

Залізобетонна арматура - провідні виробники залізобетонної арматури, включаючи обладнання 
для гнуття, різання, редагування і виготовлення арматури. 

Більш детальну інформацію дивіться на сайті:  https://www.worldofconcrete.com  

Якщо Ви зацікавлені у відвіданні виставки, будь ласка, звертайтеся до 
Оксани Галух 
Асистента з розвитку торгівлі  
Посольство США в Україні  
Тел.: +38-044-521-56-22 
Email: Oksana.Galukh@trade.gov  
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