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Česká republika se opět bude prezentovat pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEX 2017. Veletrh se koná od 
19. do 23. února 2017 v Abu Dhabi. 

Česká oficiální expozice bude umístěna v hale č. 12, stánek č. E-27. Zde se společně s AOBP (Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu) zúčastní 16 českých vystavovatelů.  

V rámci české oficiální účasti budou představeny výrobky obranných, bezpečnostních a komunikačních 
technologií. 

Seznam firem na oficiální expozici: 

4M SYSTEMS, s.r.o.   balistické vesty, batohy, taktické vybavení 

CLUTEX - klastr technické textilie součásti výstroje 

CS Solutions, s.r.o.   balistické a taktické vesty, batohy a příslušenství 

Česká zbrojovka, a.s.   palné ruční zbraně, CZ P-07, CZ p-09, CZ 805 BREN  

LANEX, a.s. /TENDON   lana a šňůry, prostředky osobního zabezpečení ve výškách 

MESIT Aerospace, spol. s r.o.  digitální intercomy a náhlavní soupravy, letecké přístroje 

MESIT Defence, spol. s r.o.  komplexní VKV program – ruční radiostanice RF20, R23  

MOPTA, s.r.o. zaměřovače, dalekohledy pozorovací, optické přístroje řidiče 

OPTOKON, a.s.    aktivní a pasivní prvky pro vláknovou optiku, testery 

RAY Service, a.s. kabelové svazky a elektromechanické sestavy pro vojenský a 

letecký průmysl 

REDO, s.r.o.    balistické a taktické vesty, batohy a příslušenství 

SELLIER & BELLOT, a.s.   zbrojní průmysl, výroba střeliva 

SELLIER & BELLOT Trade, a.s.  zbrojní průmysl, výroba střeliva 

STV GROUP, a.s.   zahr. obchod s vojenským materiálem, delaborace munice 

Vojenský technický ústav, s.p. služby obranného výzkumu, vývoje, výroby prototypů a 
certifikovaného testování 

Zbrojovka Brno, s.r.o.   samonabíjecí puška CZ 858 TACTICAL 

 

Poradenské služby budou poskytovat také státní agentury – pro podporu exportu CzechTrade a pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest. 

Součástí české oficiální účasti na veletrhu IDEX 2017 bude Czech Business Day (prezentace českých 
vystavovatelů), který se bude konat v úterý 21. února v 9:30 hod. přímo na české expozici v hale 12, 
stánek č. E-27.   

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ ČESKÉ EXPOZICE A ČESKÉHO OBCHODNÍHO DNE! 

 


