
 
  

KOM OG OPLEV FENSTERBAU 2020
VINDUES- OG FACADEMESSEN I NÜRNBERG

LINDLARSEN A/S · Virkelyst 28 · DK-7400 Herning · Tlf. +45 9626 9626 · e-mail: info@lindlarsen.com · website: www.lindlarsen.com

Fensterbau messen er blevet et MUST for 

danske vindues- og facadeproducenter. Det 

mest intensive samlede forum man finder. 

Du kan bl.a. også opleve de seneste maskin-

løsninger til effektiv produktion af vinduer, 

døre og facadeelementer i træ, aluminium   

og plast. Alle de førende producenter er til-

stede, indenfor samtlige produkt-kategorier. 

Et stærkt inspirationsforum.

BO PÅ LINDLARSEN - KUNDEHOTEL

 

LINDLARSEN tilbyder et antal værelser til 

vores kunder på vores stamhotel, der også har 

udviklet sig til et forum og netværk for vin-

duesindustrien.

Helt ude i skoven - og alligevel tæt på messen... 

Her er ro, fred og hygge til at dele tankerne med 

dine kollegaer. Samtidigt er prisen gunstig, og vi 

har igen fælles shuttle messe-bus, hvor du blot 

skal læne dig tilbage og nyde turen. 

Er du interesseret i en eller flere overnatninger, så 

skriv til Sonja Ellersgaard på se@lindlarsen.com 

eller ring og få mere at vide på tlf. 9626 9626. 

Antallet af værelser er begrænset, så vi tilråder 

hurtig tilmelding. 

Vi glæder os til at se jer på Fensterbau 2020.

Med venlig hilsen

LINDLARSEN teamet

• NEMT

• BEKVEMT

• BILLIGT



 

  

HOTELBESKRIVELSE 

Hotellet ligger i et roligt og meget 
betagende naturområde på 
kanten af Trubachtal, i bekvem 
afstand
til messen.

Med denne idylliske beliggen-
hed lige i udkanten af skoven, 
ligger “Der Friedrichs-Hof”, en oase af ro 
og fred, som dermed er det ideelle sted for 
hvile og afslapning i en hektisk messepe-
riode og hvor du kan møde kollegaer fra 
branchen.

Vi har værelserne klar til jer i perioden fra 
tirsdag den 17. marts 2020 til fredag den 
20. marts 2020.

ADRESSE:
Familienhotel Friedrichshof
Hundsdorf 13
91286 Obertrubach
Tel.: +49 09245 98200
www.der-friedrichshof.de
Mail: info@der-friedrichshof.de

VÆRELSESBESTILLING

Tilmelding tilrådes meget hurtigt og denne 
er bindende (mellemsalg forbeholdt). 

PRAKTISK INFORMATION
FOR DELTAGELSE PÅ FENSTERBAU 2020
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TRANSPORT TIL MESSE
Vi gentager successen fra sidst og tilbyder 
også denne gang en transport fra hotellet 
til messen TUR/RETUR.

Ankomst med fly:
U-Bahn-Linie U2 i retning Nürnberg
Rothenbach direkte ved Terminal - Skift 
ved Hauptbahnhof Nürnberg til U-Bahn-

Linie U1 i retning Langwasser Süd til stop “Messe” 
eller tag TAXA -  ca. 25 min.

Du kan efterlade din bagage på messen, og efter 
dagen kan du tage vores bus til  LINDLARSEN 
hotellet.

Bussen kører således:

Onsdag  kl. 9.00 hotel - messe 
 kl.  18.20 messe - hotel
torsdag kl.   9.00 hotel - messe
 kl.  18.20 messe - hotel
fredag kl.    9.00 hotel - messe

(messe-åbningstider: kl. 10-18)

LINDLARSEN 
KUNDEHOTEL


