
Det svenska företaget ARTOTEC AB 
utvecklare och tillverkare  av innovativa 
urbana möbler, lekutrustning och 
lekskulpturer, nävarar återigen i Frankrike.

Under den i Frankrike välkända “Kommunmässan” i 
Paris  (Salon des Maires et des Collectivités Locales 
2012) kommer vi att nävara vid  lekplatsen och 
presentera våra unika produkter. Vilo- och motions-
anläggning finns belägen vid entren till Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles.   

Mässan pågår från den  20:a till 22:de november
Mässan är ledande och den största för hela den kommunala 
sektorn i Frankrike och kanske Europas. Den ger  beslutsfattare 
inom offentlig upphandling, borgmästare, rådgivare, 
chefer, chefer för tekniska tjänster, lokala tjänstemän 
ideer, svar på frågor och praktiska lösningar för 
utövande av sitt dagliga uppdrag.

Över 60.000 besökare förväntas, varav 36.000 borgmästare. 
Totalt mer än 900 utställare.

Vid besök på mässan finns möjlighet att kontakta ARTOTEC för 
en visning  av ARTOTECs produkter. ARTOTECs agent är både 
engelsk, fransk och svensk talande.

Praktiska information

Gratis: Registrera online från  september till oktober månad 2012
Var: Paris Expo - Porte de Versailles 75015 Paris
Besökare ingång: Pavillon 2/1 och Pavillon 5

Hitta hit
 
Tunnelbana: linje 12 mot Mairie d’Issy, Porte de Versailles
Spårvagn: T3 Line - gå av vid Porte de Versailles
Buss: 39, 80, PC
Bil: Porte de la Plaine
Allmän parkering: Gate C - C parkering

Öppettider:
Tisdagen 20 november: 9:00 till 19:00
Onsdagen 21november: 9:00 till 19:00
Torsdagen 22 november: 9:00 till 18:00

Kontakta oss gärna!

w w w . a r t o t e c . s e

  En unik, futuristik, ergonomisk och organisk design.

  Lekvärde, vila eller motionsredskap samt lekpedagogik för alla, unga, tonårigar eller för äldre. 

  Hållbar, robust, tillgänglig, attraktiv utrustning,  en förbättring av offentliga plaster i allmänhetens tjänst.

   Säkerhet: alla våra produkter följer de senaste europeiska säkerhets standard SS-EN 1176:2008.

  Ett koncept [Konst & Teknik] som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.

Bänk i metal med trä, ryggstöd och handtag 

WAITING-POINT
Bänk i metall med trä, ryggstöd och handtag  

ROLLING-ROCKING

                              Webbsida: www.artotec.se
                                   E-post :  info@artotec.se
                                    Tel : 00 46 70 22 37 842

http://www.artotec.org
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