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Počet vystavovatelů: 593
Čistá výstavní plocha (v m2): 15 282
Hrubá výstavní plocha (v m2): 32 000
Počet návštěvníků: 35 384
Počet akreditovaných novinářů: 143
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OFICIÁLNÍ VOZY:

„Český Ford jako titulární partner společnosti
ABF, a.s. chápe význam a úroveň veletržních akcí
PVA EXPO PRAHA a vždy rád využije možnost prezentace produktů a služeb zájemcům ze stran odborné veřejnosti i fyzických osob. O vozy Ford byl
opět velký zájem jak mezi návštěvníky, tak i mezi
samotnými vystavovateli. Představili jsme totiž modely vhodné pro podnikání i pro soukromé a rodinné využití. Vozy jsou vyvíjené nejen s ohledem na
bezpečnost, ale i design, který nezestárne. Mohou
tak být skvělým doplňkem k modernímu bydlení. Partnerství se společností ABF považujeme za
ideální symbiózu, ve které chceme samozřejmě
pokračovat.“
Libor Beneš, Marketing Manager,
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

Vernisáž
Slavnostní zahájení souboru jarních veletrhů bydlení,
designu a zahrad se uskutečnilo 23. března 2017
v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA za účasti
ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, náměstka
ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby, radního
hl. m. Prahy Jana Wolfa, místopředsedy Svazu měst
a obcí ČR Vlastimila Picka, předsedy představenstva
ABF, a.s. Pavla Sehnala a generálního ředitele ABF, a.s.
Tomáše Kotrče.

| BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

Galavečer

ZÁŠTITA:

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE:

Druhý večer veletržního dění patřil slavnostnímu
galavečeru, který se konal v klubu DCS CLUB
a odehrával se v duchu havajské noci.
Po slavnostním zahájení proběhlo vyhlášení odborných soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO.
Následoval raut a program s tematickými soutěžemi a ukázkou brazilských tanců. Na konci večera
si mohli hosté vydražit věcné ceny za dolary, které
během večera vyhráli v soutěžích.

Tradiční veletrh FOR HABITAT odstartoval jarní
veletržní sezónu bydlení a potvrdil, že se jedná
o ideální příležitost seznámit se v jednom čase
a místě s novinkami a trendy v oboru. Strukturu
tohoto veletrhu pravidelně tvoří pevné stavební
a interiérové prvky, rodinné bazény, zastřešení
teras. Vystavovatelé se chopili příležitosti ukázat,
že mají stále co nového nabízet a obohatit
dosavadní sortiment a také, že se nebojí investovat
do rozsáhlejšího a důmyslného provedení své
prezentace.
Veletrh FOR HABITAT byl situován v Hale 3 společně s akcí
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY a byl tak prezentován obor
stavby společně s nabídkou developerských společností.
Zákazník mohl využít bezplatného poradenství a nalézt
zajímavou inspiraci pro svoji stavbu či rekonstrukci.
Tento rok nabídl veletrh vše, co by měl veletrh
tohoto rozsahu nabídnout – pestrou škálu kvalitních
vystavovatelů, propagaci i vysokou návštěvnost.

výsledky soutěží

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
Na veletrhu FOR HABITAT byly odbornou porotou vybrány exponáty, které splňují
náročná kritéria této soutěže.
1. místo
Firma: Alukov a. s. | Exponát: CORSO ULTIMA
Zdůvodnění: Zajímavé a originální řešení s možností variabilního uplatnění.
2. místo
Firma: SMART-VAC s.r.o. | Exponát: Healtbox II – systém řízeného větrání
Zdůvodnění: Odsávání je velice praktická technologie s ohledem na minimální
prostor s dostatečnou kapacitou pro rodinný domek nebo velký byt.
3. místo
Firma: VETOS dveře a zárubně s.r.o. | Exponát: Interiérové dveře SANDE
Zdůvodnění: Technicky zajímavé řešení sympatickou estetickou formou a výborným
povrchovým dokončením.

SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICI
V soutěži TOP EXPO 2017 za veletrh
FOR HABITAT vyhlásila veletržní správa ABF, a.s.
jako vítěze ﬁrmu:
DOPOS Přelouč s.r.o.
Expozice s kvalitním provedením detailu
s výbornou prezentací exponátů.

Počet vystavovatelů: 152 / Čistá výstavní plocha: 5 880 m2
Více než 150 českých i zahraničních firem předvedlo klasický, moderní i designový nábytek na
největším jarním mezinárodním veletrhu nábytku a bytového designu FOR FURNITURE. Ve třech
výstavních halách se prezentovali významní
čeští i zahraniční výrobci nábytku, importéři
nábytku i interiérová studia. Firmy představily
nejnovější trendy pro rok 2017 a nechybělo zde
opět bezplatné poradenství interiérových designérů i inspirativní výstava světových trendů
bydlení.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Scéna: Inspirace & Trendy 2017 (výstava)
4 interiérové styly současných trendů bydlení:
• Poetic scéna
• Harmony scéna
• Cultural scéna
• Smart scéna
Tisková konference AČN
Poradenství interiérových architektů
Trendy v nábytku a bytovém textilu
Trendy v čalouněném nábytku
Nové druhy vizualizací, propagací návrhů
a zefektivnění práce s nimi
Dům podle „feng shui“ na zelené louce

výsledky soutěží

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
Na veletrhu FOR FURNITURE byly odbornou porotou vybrány exponáty, které
splňují náročná kritéria této soutěže.
1. místo
Firma: Kaplan nábytek s.r.o.
Exponát: Nábytkový program Gatta
Zdůvodnění: Zajímavá jednotnost programu
s dobrým přeneseným detailem a vhodnými výsuvnými
systémy.

2. místo
Firma: JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. | Exponát: Ložnice BETINA
Zdůvodnění: Odvážné řešení bez povrchových úprav, které používali již naši předci
a technické dotažení bez jakéhokoliv kování, viz dřevěné samosvorné
spoje.

SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICI
V soutěži TOP EXPO vyhlásila veletržní správa
ABF, a.s. nejpůsobivější expozici, která je zároveň
i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci
se zákazníkem.
CFH Group, a.s.
Kvalitní rozvržení expozice s důrazem na detail.

Počet vystavovatelů: 165 / Čistá výstavní plocha: 4 450 m2
Veletr FOR GARDEN navštívil v letošním roce
rekordní počet 35 384 návštěvníků. Pro prezentace ﬁrem byla připravena nejen výstavní
Hala 1, ale i celá venkovní plocha.
Také v letošním roce nabídl veletrh důstojný prostor
pro setkání odborné i laické veřejnosti se zájmem
o všechny zahradní obory. V současné době již můžeme hrdě říci, že se jedná o největší zahradní veletrh v České republice zaměřený na zahradu jako
celek a postihující celé spektrum zahradních oborů.
Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU 2017
Fotografická soutěž Zahrada v zimě
Prodejní výstava – Africké zahradní sochy
Výstava velkoformátových fotografií STROM
ROKU 2016
Soutěž v zahradní lukostřelbě
Výstava – Zahradní železnice
Workshop – Zapněte monitor půdy

výsledky soutěží
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
1. místo
Firma: FLORAVIL, s.r.o.
Exponát: CHRONO – směs 14 letničkových semen
Zdůvodnění: Jedná se o progresivní bezúdržbovou
letničkovou směs pro přímý výsev na externí plochy.
Umožňuje rychlou estetickou proměnu obtížně
udržovatelných ploch.
2. místo
Firma: Radek Diviš - KOVÁŘSTVÍ
Exponát: Cor-ten květináč
Zdůvodnění: Jde o významný posun v použití
moderního kovového materiálu v exteriéru i interiéru
a jeho pečlivé zpracování.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
3. místo
Firma: Terasy EXPERT s.r.o.
Exponát: Accoya Deck
Zdůvodnění: Jedná se o přírodní terasová prkna ošetřená
unikátní technologií zvyšující jejich užitné vlastnosti
a trvanlivost.

Firma: WPC-WOODPLASTIC a.s.
Exponát: WPC prkno s proﬁlem Top a povrchem Rustic
Zdůvodnění: Jde o WPC prkna se zcela novým unikátním
designem a vylepšeným spojovacím proﬁlem, který
zabraňuje propadávání předmětů.

SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICI
V soutěži TOP EXPO 2017 za veletrh FOR GARDEN vyhlásila veletržní správa ABF, a.s.
jako vítěze ﬁrmu: PIESOK-SK s.r.o. za inspirativní řešení expozice.

Šestý ročník výběrové přehlídky interiérového designu představil nejprogresivnější české i zahraniční značky
a studia. Vystavovalo zde několik desítek firem z České republiky i zahraničí.
HLAVNÍ ZÁMĚR VELETRHU | Představit studia a designéry, jejichž práce přináší do oblasti interiérového designu invenci a zaručí
kvalitu veletrhu. Design Shaker je výlučný především tím, že je výběrovou přehlídkou designu, na kterou jsou cíleně zváni architekti,
designéři a obchodníci, a zároveň probíhá v rámci velkých veletrhů pro velmi širokou skupinu návštěvníků. Lidé, kteří přicházejí
na jarní veletrhy bydlení, mají konkrétní zájem a potřebu. Jde o profesionály nebo ty, kteří staví či zařizují dům. Tomuto publiku
představujeme kvalitní design: jak produktový, tak služby architektonických a designérských studií.
SEKCE VELETRHU | Design Shaker je tradičně rozdělen do sekcí zaměřených na úzce spolupracující profese. Tematická sekce
Big Deal představila výběr etablovaných českých výrobců i distributorů nejznámějších zahraničních značek. V sekci Fresh Space
se objevila mladá generace designérů, kteří ještě studují, nebo čerstvě tvoří pod vlastními značkami. Nechyběly zde ani odborné
služby interiérových architektů a designérů.

35 384
1 850 m2
80

výsledky soutěží

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK

ČESTNÉ UZNÁNÍ

1. místo
Dominik Trusina – TRUSELLA za DNA Taburetka MINI
Jednoduché leč raﬁnované odlehčení sedáku vytvořilo zajímavou konstrukci podnoží. Konstrukce je
i přesto bezpečná a pevná.

Martin Foret za Heart
Jednoduchá konstrukce je podepřená výtvarnou i statickou složkou.

2. místo
Vilém Duchoň – výroba čalouněného nábytku za SIT&SLEEP
Komise ocenila jednoduchost a proporčnost pohovky a modulovost opěrných polštářů.
3. místo
Benlemi – Michal Pomp za Postel Domeček Happy + Prodloužené nohy Foots + Šuplík
2in1
Oceněna ekologičnost materiálu včetně povrchových úprav a podpora inspirace dětí při hraní.

Prestižní ocenění v soutěži o nejpůsobivější expozici
TOP EXPO získala nábytkářská společnost JELÍNEK - výroba
nábytku s.r.o. za minimalistický design.

SVĔTLO V ARCHITEKTUŘE
Počet vystavovatelů: 34 / Čistá výstavní plocha: 555 m2
5. specializovaná výstava svítidel, designu
a příslušenství Světlo v architektuře se letos
poprvé stala součástí jarního souboru veletrhů
bydlení v PVA EXPO PRAHA. Uskutečnila se jako
samostatná akce v Hale 6 a opět potvrdila, že
tento jedinečný projekt zaujímá své pevné místo mezi veletržními akcemi v ČR.
Prezentovalo se 34 společností – významné české
i světové značky z oblasti výroby a designu svítidel
a osvětlovací techniky.
V rámci unikátního česko-slovenského projektu
svítidel představili své práce studenti Ateliéru
industriálního designu VŠVU v Bratislavě a UTB ve
Zlíně. Projekt vznikl ve spolupráci se slovenským
zastoupením značky Artemide. Studenti zaujali nejen
profesionálními návrhy svítidel s vynikajícím designem
a funkčností, ale také originálním ztvárněním expozice.

Odborní partneři:

Produktový partner:

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Čtvrtek 23. 3. – Blok odborných přednášek
Témata:
Barva světla, Teplota chromatičnosti, Parametry
svítidel a světelných zdrojů, Volba vhodné osvětlovací
soustavy a materiálu, Vizualizace a výpočty, Údržba možnosti údržby, Jasová analýza, ověřování, měření,
Světlo v legislativě, Co se už do předpisů nevejde.
Pátek 24. 3. – Odborné přednášky
Témata: Osvětlování bytů, Výkon a teplota
chromatičnosti světlovodu, Letošní novinky ze
zahraničí, Návrh architekturního osvětlení
a Budoucnost denního osvětlování.

výsledky soutěží

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT
Byly uděleny 3 ceny těmto společnostem:
ARTEMIDE-SELENE za svítidlo EGGBOARD (1)
Svítidlo slučuje světelnou a akustickou funkci. Led zdroje umožňují individuální změnu rozložení
světelného toku. Design svítidla akcentuje jeho akustické vlastnosti.

V této soutěži o nejlepší výrobek byly uděleny 3 ceny.

ASTRA Lighting s.r.o. za svítidlo LIF (výrobce SELUX) (2)
Přes komplexnost nabízených funkcí je tvarování svítidla lapidární. Tento prvek městského mobiliáře
umožňuje implementaci jak moderních osvětlovacích prostředků, tak tzv. SMART technologií.
Zajímavé je zejména stavebnicové provedení a možnost datové a výkonové konektivity.

2. místo
ARTEMIDE-SELENE za svítidlo EGGBOARD (1)
Kombinuje světelné a akustické funkce a nabízí možnost několika typů
světelných zdrojů.

LEDKO a.s. za kolekci svítidel CHER HUE (výrobce PHILIPS) (3)
Kolekce svítidel CHER prezentuje soubor svítidel klasického nadčasového designu, se současnými
LED zdroji, s dokonalým řemeslným zpracováním, svítidla jsou závěsného i přisazeného typu.

3. místo
WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o. za světlovod SkyVault M74 (7)
Světlovod osvětluje interiéry bez nároku na elektrickou energii, navíc
je velmi elegantní.

1

2

3

4

Dále byla udělena 2 čestná uznání:
C.G.T. s.r.o. za prototyp svítidla YZI (4)
Prototyp svítidla IZY má jednoduché tvarování, které při násobení jednotlivých závěsných modulů
nabízí vytvoření individuálního světelného objektu různých velikostí dle charakteru interiéru.
Vysoké škole výtvarných umění za expozici svítidel (5)
Souhrn inovativních autorských návrhů designů svítidel realizovaných studenty ve spolupráci s ﬁrmou
ARTEMIDE. Zaujala zejména kolekce zahradních svítidel s originálním principem využití solární
energie. Svítící objekt GALASSIA zaujal svým rotačním tvarováním a stolní svítidlo Op_01 upoutalo
svou multifunkčností bez požadavků na změnu tvaru s využitím přímého i nepřímého světelného toku.

1. místo
Occhio store Praha za svítidlo Sento Sospeso (6)
Uživatelsky jednoduché a elegantní osvětlení pracovní plochy.

5

6

Ocenění TOP EXPO získala expozice společnosti
PROLICHT CZECH s.r.o. za nejlepší architektonické zpracování.

7

Počet vystavovatelů: 39 / Čistá výstavní plocha: 574 m2
Za dobu své existence se výstava BYDLENÍ, NOVÉ
PROJEKTY stala nedílnou součástí reklamní prezentace na trhu nemovitostí a je nejvyhledávanější přehlídkou nových projektů bydlení především v Praze a okolí. Specializovaná výstava
se zaměřuje na developery, kompletní portfolio
developerských projektů, realitní kanceláře a ﬁnanční instituce.
Letošního ročníku se opět zúčastnili významní čeští hráči z řad developerských společností, kterými
jsou například SKANSKA, Pražská správa nemovitostí, Trigema, JRD, YIT, Moravská Stavební - Invest,
Real Treuhand, Ekospol a další. Záštitu nad akcí poskytlo MPO, MMR ČR, SMO ČR, Hospodářská komora ČR a ČVUT v Praze. Odborným partnerem výstavy
byla již tradičně Asociace realitních kanceláří.

doprovodný program
V rámci doprovodného programu veletrhu se uskutečnilo hned několik přednášek. První den proběhl
diskuzní panel Svazu měst a obcí České republiky na
téma sociální a seniorské bydlení bez bariér, kterého
se účastnili zajímaví řečníci. V první části věnované legislativě vystoupila Marcela Pavlová, náměstkyně pro
řízení sekce stavebního práva, Ministerstva pro místní
rozvoj, Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení, Ministerstva pro místní rozvoj a Jan Bezděk, starosta obce
Dívčí Hrad. V druhém bloku zaměřeném na bezbariérovost v obcích diskutovali Dagmar Lanzová, předsedkyně Hodnotitelské komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Marie Málková, koordinátorka
projektu Přes bariéry z Pražské organizace vozíčkářů
a Petr Hazuza z Konta Bariéry. Z nabídky doprovodného
programu byla hojně navštívená přednáška Státního
fondu životního prostředí České republiky, na které jeho
zástupci poskytli posluchačům informace o možnostech dotačních programů vhodné pro ty, kteří plánují
stavět nebo rekonstruovat. Návštěvníkům radili, jaké
dotační programy mohou v současné chvíli využít. Neméně zajímavou přednášku na téma „Jak koupit a jak
prodat bydlení“ připravil také portál ESTAV.CZ.

mediální kampaň

INTERNET:
svepomoci.cz
prague-express.cz
ceskestavby.cz
kdechcibydlet.cz
homebydleni.cz
perfectwoman.cz
protext.cz
managerka.cz
drevoprozivot.cz
jaklepebydlet.cz
nadacepartnerstvi.cz
wellnessnoviny.cz
romantickepobyty.cz
aquainfo.cz
borovice.cz
ﬁremniakce.cz
buildingnews.cz
biano.cz
receptyprimanapadu.cz
hyperinzerce.cz
hyperbydleni.cz
adresarﬁrem.cz
aukro.cz
blog.aukro.cz
letnany.cz
letnanskelisty.cz
utulnydum.cz
stavimesen.cz
zahradkarum.cz
moje-bydleni.com
uniform.cz
trendybydleni.cz
bydletvpanelu.cz
forme.cz
novepromenybydleni.cz
enuby.cz
bydleni.cz
nadacedrevoprozivot.cz
real-city.cz

grandreality.cz
kafe.cz
czechfurniture.cz
peknebydleni.cz
denik.cz
jenprozeny.cz
novepromenybydleni.cz
dumazahrada.cz
mezizenami.cz
novinky.cz
e15.cz
ﬁnancninovinky.cz
aktualne.cz
ihned.cz
zena-in.cz
ijournal.cz
designcabinet.cz
archinfo.cz
czechdesign.cz
era21.cz
zipreality.cz
90dnivpraze.cz
protisedi.cz
archiweb.cz
drevmag.cz
ziprealty.cz
arkcr.cz
buildingworld.cz
ceskereality.cz
realitniservery.cz
realcity.cz
prijemnebydleni.cz
pozemky.cz
drevostavby.cz
hyperinzerce.cz
hyperbydleni.cz
buildingnews.cz
estav.cz

Outdoorová reklama:

Televizní kampaň:
Snídaně s Novou

Facebook.com/abf.veletrhy.bydleni

TELEVIZNÍ KAMPAŇ:
TV NOVA - Snídaně s Novou
TV PRIMA - Top star magazín, reklamní spoty v pořadech – Jak se staví sen | Divácké zprávy Prima | Váš Prima receptář | Vychytávky Ládi Hrušky | Prima Zoom Svět

mediální kampaň
OBOROVÉ ČASOPISY: Era 21, Elektro, Interéry, Moderní byt, Home, Katalog Inspirati, SVĚTLO,
Art&Antiques, Home,Tina bydlíme, Pražské zlaté stránky, Dům a zahrady, Květy, Dolce vita, Harpers Bazaar,
Golf, Domov, Pěkné bydlení, Soﬁe bydlení, Adresář polygraﬁe, LUXURY GUIDE, Udělej si sám, Real city, Panel
plus, Terra, MOJE bydlení, Recepty prima nápadů, Parlament - vláda - samospráva, Nové proměny bydlení, Zahrádkář, Flora na zahradě, Chatař&chalupář, Praktik, Realitní magazín, Dům & Bydlení, RealityMix
magazín, DOMOV, REALCITY, Dům & Zahrada, Sruby & Roubenky, BUILDING WORLD – oborový magazín,
Dřevo&Stavby – oborový dvouměsíčník
DENÍKY, TÝDENÍKY, MĚSÍČNÍKY: Právo, 90 dní v Praze, Pražský express + Ruské zlaté stránky, Metro, Letňanské listy, Ekonom, Deník (celostátní vydání), Právo Víkend, Uniform Inzertní časopis,
E 15 , Doma Dnes, Grand Reality, Právo – Praha a střední Čechy, TÝDENÍK Květy
SOUTĚŽE O VSTUPENKY PROBĚHLY V TĚCHTO MÉDIÍCH: ARCHINFO, Architect+,
BIOREVUE, BYDLENI.CZ, CNC, a.s., CZECH NEWS CENTER a.s., časopis Flóra, časopis PANEL PLUS ,
Časopisy pro volný čas s.r.o., Český kutil.cz, s.r.o., Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Region,
Design&Home, Development news, Dokonalé bydlení, dokonalebydleni.cz, DOMO, SPEKTRA, Dům a bydlení Právo, Dům a byt, energie21.cz, ESQUIRE, CHytraZena.cz, Jana Henychová - blog, Magazín Pěkné
bydlení, MagazinZena.cz, Marianne bydlení, Můj byt, Můj dům, Právo, PRO VOBIS, s.r.o., Prochlapy.cz,
Receptář, RF HOBBY, s. r. o, Stavební fórum, Tvoje Svatba, Verlag Dashöfer, Vivantis.cz , Woman-in, www.
dumabyt.cz, www.modernibyt.cz, www.praguecityline.cz, www.stavbadomu.net, Zahradnická kuchařka, ZaKulturou.cz, INFO PANEL, sbdpraha.cz
OUTDOOROVÁ REKLAMA: bigboardy, rámečky B1 v metru, autobusové zastávky, propagace
v Aquapalace a OC Letňany
DIRECT MAIL: Obesílka kompletní databáze klientů ABF, obesílka databáze oborových odborníků
(Svépomocí.cz, Kvalitníﬁrma, Živéﬁrmy, G-servis atd.)
RÁDIA: Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Rock Zone 10.5.9, Dance radio, Blaník, City, Oldies,
Beat, Český rozhlas - Regina
SLEVOVÉ PORTÁLY: Sleva dne
VIDEOREPORTÁŽ: Novinky.cz, Prague.eu
FOR FURNITURE | 23. – 26. 3. 2017 | www.forfurniture.cz

INTERIÉROVÉ

novinky a trendy
pro rok 2017 najdete na veletrhu FOR FURNITURE

Na konci měsíce března 23. – 26. 3. 2017 se uskuteční největší jarní veletrh nábytku a bytového designu v ČR.
Čeští i zahraniční výrobci, dodavatelé, importéři a bytová studia přivezou do Letňan to nejlepší ze své nabídky již
ve čtvrtek 23. března. Součástí veletrhu bude i letos přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER.

WWW.DESIGNSHAKER.CZ

Čeští i zahraniční výrobci a dodavatelé nábytku představí své novinky, ale i nejlepší a dobou ověřené kousky na největším mezinárodním
jarním veletrhu nábytku a bytového designu v ČR, na veletrhu FOR
FURNITURE.
Návštěvníci se mohou těšit na klasický, moderní, stylový i designový
nábytek na více než 8 000 metrech čtverečních ve třech výstavních
halách. I v letošním roce je pro ně připravený zajímavý doprovodný
program. Již pošesté bude nedílnou součástí tohoto veletrhu i výběrová přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. Návštěvníci se mohou těšit na renomovaná designová studia a designéry, ale
také mladé umělce a ukázky zajímavých interiérů. Na přehlídce budou k dispozici nejlepší tuzemské časopisy zabývající se designem.
V rámci doprovodného programu se představí projekt SCÉNA, INSPIRACE & TRENDY 2017, kde budou k vidění 4 interiérové styly světových trendů bydlení pro rok 2017. Lidé si budou moci prohlédnout styl
pastelových a jemných tónů, interiér plný přírodních materiálů, jako
je dřevo, kámen či vlna, kombinaci nového a starého designu, nebo
kombinaci světlých a neutrálních barev s výraznými barvami jako je
červená či zelená. V DESIGN GALLERY proběhne výstava vybraných
designových solitérů a vítězů soutěže Nábytek roku 2017.

Poprvé se na veletrhu představí slovenská ﬁrma URGELA, která
je distributorem renomovaných zahraničních značek Steel a O+F
A-Line. Steel je italská značka, která vyrábí spotřebiče do domácnosti s neobyčejným výrazným designem v klasickém, moderním i retro
stylu. Druhou značkou, kterou návštěvníkům společnost URGELA
představí, je O+F A-Line, která je německým výrobcem nadčasových
odsávačů par s využitím nejnovější technologie čištění vzduchu pomocí plazmy v kuchyňských digestořích.
Revoluční novinku představí společnost Magniﬂex, na jejichž matracích Magnistretch vaše tělo nejen regeneruje, ale dokonce se protahuje, a to bez vašeho přičinění. Spánek na této matraci má podobný
účinek, jako 30 minut intenzivního strečinku. Tato italská ﬁrma si svoji
kvalitu buduje již přes 50 let a za tuto dobu si vytvořila významnou
pozici v oblasti zdravého spánku.
Spolu s veletrhem FOR FURNITURE bude v areálu k vidění kompletní přehlídka oboru bydlení na souběžných veletrzích FOR HABITAT,
FOR GARDEN, DESIGN SHAKER a výstava BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY. Poprvé proběhne v rámci tohoto souboru i specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství a SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE.
■

Více na www.forfurniture.cz

6. VÝBĚROVÁ PŘEHLÍDKA
INTERIÉROVÉHO DESIGNU

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
5. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA
SVÍTIDEL, DESIGNU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
WWW.SVETLOVARCHITEKTURE.CZ

www.pvaexpo.cz
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vše ...

VŠE PRO BYDLENÍ A ZAHRADU
NAJDOU NÁVŠTĚVNÍCI NA BŘEZNOVÉM SOUBORU VELETRHŮ

Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru veletrhů
bydlení, designu a zahrad, který se uskuteční od čtvrtka 23. března do neděle 26. března
v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. I letos bude možné navštívit veletrhy FOR HABITAT,
FOR GARDEN, FOR FURNITURE, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, nové projekty, a letos poprvé
i Světlo v architektuře. Návštěvníci tak najdou „pod jednou střechou“ vše, co se týká stavby,
vybavení, interiérů, designu a zahrady.
Společnosti z oblasti stavby, renovací a rekonstrukcí se už po
čtyřiadvacáté představí na veletrhu FOR HABITAT, který tradičně odstartuje jarní veletržní sezónu bydlení. Vystavovatelé poradí
návštěvníkům s pevnými částmi interiéru jako jsou např. podlahy,
schodiště, okna a dveře.
Návštěvníci FOR FURNITURE se mohou těšit na klasický,
moderní, stylový i designový nábytek, renomovaná designová
studia a designéry, ale také mladé umělce a ukázky zajímavých
interiérů.
Již pošesté bude nedílnou součástí tohoto veletrhu i výběrová
přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. V rámci
doprovodného programu se představí projekt SCÉNA, INSPIRACE & TRENDY 2017, kde budou k vidění 4 interiérové styly světových trendů bydlení pro rok 2017. Lidé si budou moci
prohlédnout styl pastelových a jemných tónů, interiér plný přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen či vlna, kombinaci nového a starého designu, nebo kombinaci světlých a neutrálních

barev s výraznými barvami jako je červená či zelená. V DESIGN
GALLERY proběhne výstava vybraných designových solitérů a vítězů soutěže Nábytek roku 2017. V PVA EXPO PRAHA
v Letňanech se poprvé uskuteční také pátý ročník specializované
výstavy SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Výstava je určena především lidem z oboru, tedy architektům, projektantům, stavebním
inženýrům. Nejen pro ně jsou připravené expozice specializovaných firem, ukázky studentských prací i speciální program.
Milovníky zahrad a zeleně potěší na veletrhu FOR GARDEN
ukázky zahradní architektury, zahradních staveb, zahradní nábytek, technika a nářadí, zeleň i další zajímavé inspirace pro
doplnění stávající zahrady či vybudování zahrady zcela nové.
Ti, kteří hledají nové bydlení, si jistě nenechají ujít výstavu
BYDLENÍ, nové projekty, na které nabídnou renomovaní pražští a středočeští developeři své aktuální i připravované projekty.
Podrobné informace a slevu na vstupenku naleznete na
webových stránkách www.forhabitat.cz

seznam vystavovatelů
www.yaa.cz
FOR HABITAT
ABC American Bohemian Corporation, s.r.o.
ABSTRACT STUDIO - Marián Fořt
AH - BOHEMIA s.r.o.
ALERTE, spol. s r.o.
Almma s.r.o.
ALTERA MEDIA s.r.o.
ALUKOV a.s.
ANTAREF s.r.o.
APC Asociace pro certiﬁkaci a.s.
Apis - zateplování oken, s.r.o.
AQUASAR - odstranění vodního
kamene
ATEX Planá, s.r.o.
AUKRO s.r.o.
BAUER MEDIA, v.o.s.
Bazény Desjoyaux, s.r.o.
Biokamín EU, s.r.o.
BOHEMIA PARKET s.r.o.
BONA CR, spol. s r.o.
Brick & Cotto experts s.r.o.
CAG s.r.o.
CCB, spol. s r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Certus Mercatus s.r.o.
Český Internet, s.r.o.
ČESKÝ ROZHLAS
D & L mont CZ s.r.o.
DALTEN media s.r.o.
DESTONE s.r.o.
DODO for life
DOPOS Přelouč s.r.o.
ERDI a.s.
FENESTRA střešní okna, s.r.o.
FLOOR-EXPERTS s.r.o.
FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
GAPA MB s.r.o.
GEO CENTRUM s.r.o.
GMF AQUAPARK PRAGUE a.s.
Grand Real City s.r.o.
HETH s.r.o.
HyperMedia, a.s.
IN publishing group s.r.o.
Jaga Media, s.r.o.
Josef Čurda
KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o.
LAMARK s.r.o.
Lightway s.r.o.

Black mamba
Bob teak s.r.o.
BOOM - nábytek, s.r.o.
Bytcentrum v.o.s.
CARELLI
CFH Group, a.s.
CORHA Jihlava, s.r.o.
Časopisy pro volný čas s.r.o.
Dallmayr Vending & Ofﬁce, k.s.
DATABOX s.r.o.
DELSO INTERIÉRY, s.r.o.
DOLCE VITA SOFA s.r.o.
DOMESTAV s.r.o.
DOT kuchyne s.r.o.
Dřevotvar družstvo
EG capital s.r.o.
Egoitaliano - zástupce TOPP Kos
ESPRIT BOHEMIA s.r.o.
EUROtest s.r.o.
FEYDOM Prague s.r.o.
FILIP DUB - GIBBUS
FINESA nábytek s.r.o.
FLOARE CARPET
GALERIE RADOST
Glassbytex - Bodnár Josef
Gwinner Wohndesign GmbH
I-Prague
in - ELIS CZ, s.r.o.
Ing. arch. Daniela Vranová
Ing. Stanislav Novák
Ing. Zdeňka Chmelařová ZDEKOR
INTERSERVIS Export - Import
s.r.o.
INTREO INTERIERY s.r.o.
FOR FURNITURE
ADIN INTERIÉR - KRATOCHVÍLOVI Ivana Luxemburková - Kapradina
Jannai s.r.o.
AKSAMITE nábytek s.r.o.
Albert PONSEL GmbH & Co. KG, JECH CZ s.r.o.
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
Polstermöbelfabrik
JITONA nábytek HK
Aleš Kuchař
JV POHODA s.r.o.
Aleš Souček - truhlářství
Kaplan nábytek s.r.o.
ALPHA - křesla CZ, s.r.o.
KARE DESIGN
AMBIT MEDIA a.s.
Klastr českých nábytkářů,
Ampuro s.r.o.
družstvo
ASLANLAR s.r.o.
Kolinger s.r.o.
Atelier EM
KOOPLAST s.r.o.
Bedeur Natural s.r.o.
KUDLARAINVEST spol. s r.o.
Belterra - židle, stoly
LIVING GLOBAL INTERIO s.r.o.
Bezvaspani.cz
LK studio
Biano s.r.o.
LOMAX & Co s.r.o.
Městská část Praha 18
Motormedia Bohemia s.r.o.
NIZZA, s.r.o.
OPTIMI spol. s r.o.
Pozemky CZ s.r.o.
PROKLIMA - stínící technika s.r.o.
Radek Diviš - KOVÁŘSTVÍ
Realsan Group, SE
ROLLO s.r.o.
SEPOS, spol. s r. o.
SMART SECURITY, s.r.o.
SMART-VAC s.r.o.
Softub CZ s.r.o.
Spa & Wellness s.r.o. (BETA
SHOWROOM)
SUNCOM CZ s.r.o.
Svépomocí.cz
Štěpán Žovín
TECHNOROL stínící technika,
s.r.o.
TERRAPOLIS s.r.o.
Tomáš JOHÁNEK
Topinfo s.r.o.
TOR-IN spol. s r.o.
twd CZ, s.r.o.
UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
UNIVERSUM s.r.o.
VETOS dveře a zárubně s.r.o.
VITAL TREND s.r.o.
WIPPRO Gmbh, FN 443107 d
YATUN, s.r.o.

LUCATEC GROUP s.r.o.
Lusien s.r.o.
M-V Porces s.r.o.
Marta Nádeníčková
Martin Čuda
MAX-FURNITURE BT.
MESAEXO s.r.o.
Mgr. Dominika Bučková
Miglionico Home srl
MILÉNIUM ŠÍPOŠ PRAGUE s.r.o.
MIRLAND
Nábytek Sultán s.r.o.
NAJMAN LIBOR Truhlářství
NEJČI nábytek s.r.o.
NetWebs s.r.o.
NOMA nábytek s.r.o.
NUDE Juice and Smoothie co.,
s.r.o.
OFFICE PRO s.r.o.
Ondřej Šaur
P+R s.r.o., Teak Art
PANEL PLUS PRESS s.r.o.
PERFECT SOUND GROUP s.r.o.
PF NÁBYTEK spol. s r.o.
PHASE SLOVAKIA s.r.o.
PK-interier - Pavel Kružík
Postelia s.r.o.
Pražská čokoláda s.r.o.
PRESSING TIME s.r.o.
Purtex s.r.o.
Quantum Group International,
s.r.o.
ROTO SK, spol. s r.o.
Rottdesign s.r.o.
SEDEA, s.r.o.
SL ELLIT, s.r.o.
Spinergo s r.o.
StarDeco s.r.o.
Super-Lock s.r.o.
Šiba Plus s.r.o.
Štěpán Kos
T.G.H. DESIGN s.r.o.
Tomáš Kovařík
Trachea, a.s.
Truhlářství Suchánek
UBUD INTERIER s.r.o.
URGELA, spol. s r. o.
Vilém Duchoň - výroba čalouněného nábytku
VIOLA EU s.r.o.

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
WERTO s.r.o.
Zrkadlá - Fabián, s.r.o.
„SILENT-TIME
…když bydlení má duši“
DESIGN SHAKER
ADMONTER
ALAX spol. s r.o.
ALUVETRO SRL Unipersonale
ANCOR CZ s.r.o.
Ateliér LOXO – Iva Bastlová
AV DESIGN SRL
B2B Partner s.r.o.
BeLine.cz – design furniture
Benlemi
BLACKBACK s.r.o.
by Jakub Velinsky
CasaMedinit „The made in Italy
Exhibition“
COPY GENERAL s.r.o.
CREÉR s.r.o.
Cremasco Illuminazione snc
ČERVA design s.r.o.
Dallmayr Vending & Ofﬁce, k.s.
Design Fabrika
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DISEMO s.r.o.
DOGE VENEZIANO SRL
Dominik Trusina – TRUSELLA
DOMOS SRL
ESTÉ
FAVOUR store s.r.o.
FLOWER COMPANY s.r.o.
FORM, spol. s r.o.
Goldensilver s.r.o.
H Design – John & Martin s.r.o.
Hana Kroa
Idea Gentlemen s.r.o.
Industrial 4 you
Ing. Eva Lövenhöferová
INNEX CZ s.r.o.
Integart CZ, s.r.o.
J. A. P. spol. s r.o.
Jana Borošová
– ESHOP Spinkylinky
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Kartoons
KONSEPTI, spol. s r.o.

seznam vystavovatelů
FLORAVIL, s.r.o.
Flower Power s.r.o.
GaFu s.r.o.
GODELMANN CZ, s.r.o.
Gospodarstwo Ogrodnicze
Piechulski
GOSPODARSTWO Rolne ‚EDEN‘
GRANITO SARDINIA s.r.o.
GRENEX s.r.o. - TRAVNÍ KOBERCE
Gutta ČR - Praha spol.s r.o.
HAPPY DISTRIBUTION LTD
Hartman Czech spol. s r.o.
HECHT MOTORS s.r.o.
Helper a partner s.r.o.
HYKRO s.r.o.
Ing. Hraňová Alena
Ing. Jiří Baroch - projektování
zeleně
FOR GARDEN
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
ACTHERM - strojírenství, s.r.o.
Italgraniti Group S.p.a.
Adolf Titlbach
ADVENTURE CENTRUM - GoSun Ittec spol. s r.o.
Ivana Musilová-KOCOURKOV
Stove USA
V KAPLI
AGRO CS a.s.
Jaroslava Kraibichová, B - M - K
Alena Šťastná
Jiří Rech - VRBICKY.NET
AMITY International spol. s r.o.
ARTKRIS KRZYSZTOF PRZYBYLA Josef Vítovský - zahradní
železnice
ASA DOCK s.r.o.
Kámen Becke Moravia, s.r.o.
ASKO a.s.
KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o.
AST trade s.r.o.
KERAMIKA DUB s.r.o.
AZ Ekotherm, s.r.o.
Keramos Praha Pošustová
BitterMan s.r.o.
Marcela
Bláha & Hudek s.r.o.
LANIT PLAST, s.r.o.
BRICKLAND s.r.o.
LEDOCOM, spol. s r.o.
CIME, s.r.o.
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
Libor Hobza
Cindy, s.r.o.
ARTEMIDE - SELENE
LUKA GARDEN s.r.o.
Coolcoco s.r.o.
ASTRA Lighting
LUKON BULBS
CRYSTAL B s.r.o.
AULIX lighting
Lusien s.r.o.
Česká zahradnická akademie
Blažek Glass
MARON CZ s.r.o.
Mělník
BOOBA
McBerg s.r.o.
ČESKÉ PLOTY, s.r.o.
C.G.T.
Meandr AZS s.r.o.
Česká společnost pro osvětlování Český zahrádkářský svaz
Mgr. Markéta Rigová
David Forgáč - Springfree
Ekolamp
Michal Strakoš
DEOKORK s.r.o.
HORMEN CE
MiVAL - Milan Valášek
DLH Hrdina spol. s r.o.
Jan Storm Com
Dominik Suchý - Údržba zeleně Monika Prouzová
Kartell Lights
Nadace Partnerství
DOPPLER CZ spol. s r.o.
LEDKO
NORMAN spol. s r.o.
Dřevoslav s.r.o.
LIGHT ZONE
Ondřej Homolka (Ateliér AfricEFFEVI s.r.o.
MAYBE STYLE
kéSochy.cz)
EKODOMOV, občanské sdružení
MEUBLE
Pavel Fajstavr
Ekogreen, s.r.o.
Occhio store Praha
KOOULE.CZ ALENA NOVOTNÁ
KREINER, spol. s r.o.
LE BON, spol. s r.o.
LIGHT ZONE
Linda Vrňáková – LIV
LUGI
Lumiart soft s.r.o.
LUSITO – Diana Turinová
Luxiom, s.r.o.
Martin Foret – HANG BIKE
Mendelova univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta
PAPER BAGS s.r.o. UASHMAMA
Paráda – prodej tkanin pro
interiéry, s.r.o.
PREMIUM GASTRO
RIM
Rott Design s.r.o.
SEDEA, s.r.o.
SEXY FUSION – DESIGNOVÉ
AUDIO
spoint distribution s.r.o.
STAR INTERIER
STUDIO KRYGI
TEKTEK
TON a.s.
TRIANT, spol. s r.o.
Vilém Duchoň – výroba čalouněného nábytku
VIN DESIGN
Wiesner-Hager Project s.r.o.

Osvětlovací technika Vít Pavlů
Paxi lighting
PROFI lighting
PROLICHT CZECH
ROON
SENGLED GmbH
SLV Czech
STILE ITALIANO DI PASQUALE
CANNAVO
SVĚTLO - časopis o světle
a osvětlování (FCC PUBLIC)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola výtvarných umění
v Bratislavě
WT-WINDOWS TOMORROW

Pecina s.r.o.
PENTA CZ s.r.o.
Petr Baďura
PIEDRA UNO a.s.
PIESOK-SK s.r.o.
PILECKÝ, s.r.o.
Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.
POGRA s.r.o.
Pražská vydavatelská společnost,
s.r.o.
PROFI-TERASY
Proﬁgrass s.r.o.
Proﬁ Press, s.r.o.
Progrill, s.r.o.
Radek Diviš - KOVÁŘSTVÍ
Radek Husták
Radek Sojka
RADOSVIT
RAIN.CZ, s.r.o.
ROLUX žaluzie s.r.o.
RÖSLER Praha spol. s r.o.
SEED SERVICE s.r.o.
Silvadec CZ
spoint distribution s.r.o.
Strom Praha a.s.
Terasy EXPERT s.r.o.
terrasystems czech s.r.o.
UBUD INTERIER s.r.o.
Václav Holas - LED ZAHRADA
Vavřinec Turčín
VIKI FRUIT s.r.o.
Vladimír Avuk - AVBAL
Vladimír Udržal
VOLET, s.r.o.
W. Kordes Söhne Rosenschulen
GmbH & Co KG
WISCONSIN ENGINEERING CZ
s.r.o.
WoSo trade s.r.o.
WPC - WOODPLASTIC a.s.
WPC CZECH s.r.o.
YOGOTERIE s.r.o.
z-ráj s.r.o.
Zahradnictví Flos, s.r.o.
Zahradnictví Franc
Zahradnictví Slunečnice
Zahrady od Dany Leone gardens
s.r.o.
Zdrojno Sp. z o.o.
ZEROT s.r.o.

Železářství U Rotta
– velkoobchod, s.r.o.
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
Areál Černý Důl s.r.o.
Asociace realitních kanceláří
České republiky
Borgis, a.s.
BUILDING WORLD, s.r.o.
Časopisy pro volný čas s.r.o.
Český Internet, s.r.o.
DALTEN media s.r.o.
doma a.s.
DSK Praha, domy stavěné na
klíč, s.r.o.
EKOSPOL a.s.
ePorovnání.cz, s.r.o.
EVROPA realitní kancelář s.r.o.
Fincentrum a.s.
Grand Real City s.r.o.
HyperMedia, a.s.
Idea Gentlemen s.r.o.
JRD, s.r.o.
Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
Net Press Media
NetWebs s.r.o.
Proevent
Pozemky CZ s.r.o.
Pražská správa nemovitostí,
spol.s r.o.
PRO VOBIS, s.r.o.
Real-Treuhand Reality s.r.o.
Skanska Reality a.s.
Společnost pro Cenové mapy
ČR s.r.o.
Státní fond životního prostředí
České republiky
Stavební bytové družstvo Praha
BUILDING NEWS
Topinfo s.r.o.
Trigema a.s.
Uniga - cz a.s.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
YIT Stavo s.r.o.
Ziprealty.cz

Ředitelka obchodního týmu
BYDLENÍ
Ing. arch. Maria Wohlrabová
T: 222 891 244
M: 739 306 332
wohlrabova@abf.cz
Manažerka veletrhů
FOR INTERIOR
DESIGN SHAKER
Ing. Daniela Boučková
T: 222 891 125
M: 739 003 138
bouckova@abf.cz
Manažerka veletrhu
FOR HABITAT
Ing. Markéta Pavlíčková
T: 225 291 131
M: 739 003 152
pavlickova@abf.cz
Manažerka veletrhu
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
Věra Špáňová
T: 225 291 197
M: 734 694 124
spanova@abf.cz
Manažerka veletrhu
FOR GARDEN
Ing. Regina Fibichová
T: 225 291 238
M: 602 302 771
fibichova@abf.cz
Produkce
veletrhů bydlení
Bc. Alexandra Wohlrabová
T: 225 291 141
M: 739 003 170
alexandra.wohlrabova@abf.cz
Manažerka veletrhu
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
Ing. Lucie Čedíková
T: 225 291 235
M: 724 530 418
cedikova@abf.cz

ZVEME VÁS NA PODZIMNÍ VELETRHY

FOR INTERIOR

8. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků

FOR GASTRO & HOTEL

7. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního
zařízení, potravinářství a gastronomie

5.– 8. 10. 2017
A NA SOUBOR JARNÍCH VELETRHŮ
FOR HABITAT
FOR INTERIOR
FOR GARDEN
DESIGN SHAKER
DESIGN V KOUPELNĚ

25. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
9. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků
12. mezinárodní veletrh zahradní architektury,
nábytku, techniky a zeleně
7. výběrová přehlídka interiérového designu
přehlídka koupelnového designu, zařízení, vybavení
a příslušenství

BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 24. specializovaná výstava nových projektů bydlení

22. – 25. 3. 2018

Beranových 667
199 00 Praha 9 – Letňany
www.pvaexpo.cz

