Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH udělil
ceny GRAND PRIX a TOP EXPO
Praha, 20. září 2018 – Prestižní ceny GRAND PRIX za nejlepší exponáty/technologie
a ceny TOP EXPO za nejpůsobivější expozice byly uděleny. V rámci mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH 2018 byli oceněni vystavovatelé, kteří nejvíce oslovili
odbornou porotu.
Odborná porota posuzovala první den veletrhu všechny soutěžní exponáty, kterých se přihlásilo
téměř pět desítek. Zaměřovala se na technické parametry, progresivní technologie, netradiční
nápad, mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, materiál, ekologické hledisko, energetickou
úspornost i možnosti uplatnění na trhu. Oceněné exponáty, technologie i expozice mohou vidět
návštěvníci veletrhu až do soboty 22. září v areálu letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA.
Kdo si ocenění odnesl?
GRAND PRIX získaly následující firmy:

HANSCRAFT, s.r.o.
Za: Vířivá vana AMETHYST (OKA design)
Zdůvodnění: Původní český výrobek zaměřený na ekologii, z 97 % bezodpadová firma, 3 %
tvoří obaly od dodavatelů.

MAPEI, spol. s r.o.
Za: MAPEI 4 LVT v koupelně
Zdůvodnění: Moderní, spolehlivý systém stavební chemie pro instalaci vinylových dílců
v koupelnách na omítku i stávající keramický obklad.

SILVER PLANET s.r.o. s obch. zn. T-POWER
Za: BIBER 500 – solární tašky
Zdůvodnění: Univerzální solární taška z prizmatického skla s aktivní vrstvou monokrystalického

křemíku s účinností 19,2 %.

TopolWater, s.r.o.
Za: Inovovaná ČOV TOPAS s garantovanou funkcí i pro rekreační objekty
Zdůvodnění: Domovní čistírna odpadních vod, která zaručuje provoz i po přerušení přítoku
splašků až na dobu 6 měsíců.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Za: VELUX ACTIVE Řídicí jednotka vnitřního prostředí
Zdůvodnění: Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX za pomoci
chytrých senzorů. Použitelný i pro starší modely oken.

ČESTNÁ UZNÁNÍ získaly následující firmy:

ABB s.r.o.
Za: Nadstandardní spolupráce systémů ABB-free@home® a REACT
Zdůvodnění: Systém propojující chytrou elektroinstalaci a solární střídač s bateriemi umožňující
hospodárný provoz zásobování elektrickou energií.

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Za: Bazénová stěna s odtokovým žlábkem z jediného kusu nerezového materiálu
Zdůvodnění: Bazénová stěna s odtokovým žlábkem zajišťující dokonalou těsnost a snižující
hlukovou zátěž v provozu.

Bytové studio Indoor, s.r.o.
Za: Indoor NEW LIFE sklopná postel XXL

Zdůvodnění: Sériově vyráběný designový kvalitní výrobek zlepšující bydlení i spánek.

SunnyCold s.r.o.
Za: Airsun
Zdůvodnění: Jedinečná integrace tepelného čerpadla a hybridní fotovoltaické elektrárny
zajišťující hospodárné využití elektrické energie.

ŠTORC TZB s.r.o.
Za: Rekuperační jednotka Flair 325
Zdůvodnění: Kompaktní větrací jednotka s vysokou účinností, nízkou úrovní hluku
a sofistikovaným řízením a monitorováním provozu.

Ventila vzduchotechnika s.r.o.
Za: KPK (kruhová pachutěsná klapka)
Zdůvodnění: Samočinná zpětná klapka se silikonovou membránou a magnetem pro maximální
těsnost, vyráběná v České republice.

Výsledky soutěže TOP EXPO za nejpůsobivější expozice:
Kategorie do 60 m2
Geberit spol. s r.o.
2D5
Osmont s.r.o.
4A21
Maro s.r.o., obchod a projekce

2D13

Kategorie nad 60 m2
HANÁK NÁBYTEK, a.s.
2C09
PRESBETON Nova, s.r.o.
1C17
K + K POKER, s.r.o.
7A07

Čestné uznání TOP EXPO:
PREFA Aluminium produkte s.r.o.
1B14
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