Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB)’ın da
Desteklediği Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2019 Fuarları Gerçekleşti

A

vrasya Pencere 2019
Fuarı 20. Kez kapılarını
açarak Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
sektörü bir araya getirdi. Fuar
ile eş zamanlı olarak Avrasya
Cam ve Avrasya Kapı fuarları
06 –09 Mart 2019 tarihleri arasında pencere, cam, kapı
üreticileri ve ihracatçıları ile
sektörün yerli ve yabancı profesyonellerini Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde bir araya
getirdi. ektörün önde gelen yerli,
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