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Koktajl niusów

Rejestracja zawodników 
na Mistrzostwa Polski w Lutowaniu 
RENEX Soldering Championship 2020

Warsaw Industry Week 2020

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RENEX Soldering 
Championship są dorocznym wydarzeniem branżowym, 
które uzyskało ogromne uznanie i zainteresowanie 
wśród polskich specjalistów produkcji i naprawy pakie-
tów elektronicznych i wpisało się na stałe w kalendarz 
wydarzeń branży elektronicznej.

Międzynarodowe targi innowacyjnych rozwiązań 
przemysłowych – Warsaw Industry Week, odbędą się 
w dniach 3...5 listopada w nadarzyńskim kompleksie 
Ptak Warsaw Expo. Ogromna przestrzeń i szerokie spek-
trum tematyczne pozwoli poznać nowości i rozwiązania 
ze wszystkich kluczowych sektorów przemysłu, rozwija-
jących się w Polsce.

Piąta Edycja Mistrzostw Polski w Lutowaniu zostanie zorganizo-
wana w dniach 3...5 listopada 2020, wspólnie z targami Warsaw 
Industry Week w Nadarzynie. Rejestracja zawodników rozpoczęła 
się 15 września. Organizator – Grupa RENEX, zaplanował zawody 
w dwóch kategoriach:

1. Młodzieżowy Mistrz Polski w Lutowaniu – kategoria dla uczniów 
i studentów szkół;

2. Mistrz Polski w Lutowaniu – kategoria kierowana do przedstawi-
cieli firm przemysłu elektronicznego.

Wkrótce dowiemy się, która z firm może szczycić się Mistrzem 
Polski w Lutowaniu oraz być może przyszłym Mistrzem Europy czy 
Świata. W tej dziedzinie Mistrz Polski z 2017 roku – pan Grzegorz 
Szymańczuk zdobył tytuł Mistrza Europy.

Organizatorem wydarzenia od samego początku jego istnienia jest 
RENEX Group – jedna z największych i najdłużej działających pol-
skich firm z branży elektronicznej, która w tym roku połączyła siły 
z PTAK Warsaw Expo – jedną z najprężniej działających polskich 
spółek wyspecjalizowanych w organizacji wydarzeń targowych. Jak 
zapowiadają organizatorzy – nawiązanie tej współpracy oznacza jesz-
cze więcej emocji i atrakcji w jednym miejscu dla wszystkich uczest-
ników – zarówno zawodników, jak i widzów.

Oprócz nagród pieniężnych Grupa RENEX, będąca sponsorem i or-
ganizatorem reprezentacji Polski w Lutowaniu, zapewni dodatkowo 
przygotowania do zawodów oraz pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu 
na Mistrzostwach Europy i Świata w Lutowaniu. 

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna na: www.rsc.zone.

Podczas wydarzenia prezentowana jest oferta producentów i dystry-
butorów z branży maszyn do obróbki metali i drewna, obrabiarek 
CNC, obrabiarek do obróbki plastycznej, maszyn do cięcia laserem 
i wodą, narzędzi do obróbki, drukarek 3D, systemów CAD/CAM, 
oprogramowania dla przemysłu, automatyki i robotyki w zakładach 
przemysłowych i produkcyjnych, narzędzi pomiarowych i metrologii 
przemysłowej, inżynierii utrzymania ruchu, osprzętu spawalniczego 
oraz innych rozwiązań dla szeroko pojętego przemysłu.

Grupa RENEX zapowiedziała wydarzenie specjalne w ramach 
targów Warsaw Industry Week – pojedynki w lutowaniu pomiędzy 

czołowymi polskimi specjalistami w lutowaniu, reprezentantami 
kadry Polski a najwyższej klasy robotem lutowniczym REECO. Jest 
to już drugie tego rodzaju wydarzenie. Pierwsze odbyło się w trakcie 
tegorocznych Mistrzostw Polski w Lutowaniu, kiedy to z czasem lep-
szym o 3 sekundy nad robotem zwyciężył Michał Czerwiec – Mistrz 
Polski w Lutowaniu z 2018 roku.

Więcej informacji o targach oraz rejestracji: https://industryweek.pl.


