Jedinečný souběh veletrhů bydlení, designu
a zahrad letos na rekordní ploše
Praha, 21. března 2019 – Ve dnech 21. až 24. března se koná souběh veletrhů
FOR HABITAT, DESIGN SHAKER, FOR GARDEN, FOR INTERIOR, SVĚTLO
V ARCHITEKTUŘE a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY v rekordní velikosti.
Návštěvníci letňanského PVA EXPO PRAHA mohou komplexní informace pro
zvelebení bydlení čerpat na ploše 17 tisíc m2 od téměř šesti set vystavovatelů
z tuzemska i zahraničí. Oficiálními vozy veletrhů jsou automobily značky FORD.
Od stavby to všechno začíná. Nejstarší ze souboru veletrhů, FOR HABITAT, se letos
představuje již po šestadvacáté. Návštěvníkům předá pomocí předních vystavovatelů
inspiraci i cenné rady odborníků týkající se oboru pevných interiérových prvků,
stavby a rekonstrukcí. Velký prostor je letos věnován stínicí technice, zastínění
a zastřešení teras, špičkového designu. Více na: www.fothabitat.cz.
Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR přehledně
představuje oborové novinky a tradiční produkci. K vidění jsou bio nebo rostoucí
nábytek, produkty klasické řemeslné tvorby, trendy 2019 i exkluzivní ukázka děl
nejlepších architektů, nábytkářů, interiérových návrhářů nebo tvůrců bytových
doplňků. Nechybí renomované značky, které poradí, jak si počínat s výběrem pro
prostředí domova, ale třeba také v pracovních prostorách. Inspiraci a novinky
přinesou i výrobci zaměřující se na spánkové zóny nebo nábytek pro děti. FOR
INTERIOR nabízí i pestrou paletu materiálů, z nichž čeští a světoví výrobci své
produkty v oblasti nábytkářství v současnosti vyrábějí. Více na: www.forinterior.cz.
Jak proměnit zahradu v dokonalý prostor k odpočinku poradí veletrh zahradní
architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky FOR GARDEN.
Inspirovat se je možné produkty tradičních firem i novinkami z oboru zahradního
nábytku přes stavební materiály, podlahové krytiny nebo sortiment pro budování
teras a venkovních kuchyní, až po zavlažovací systémy i technologie pro biobazény
a jezírka. Součástí je i nabídka nářadí a zahradní techniky. Na své si přijdou i
zájemci o saunování. Milovníci rostlin ocení nové vyšlechtěné odrůdy odolných růží,
ovocných stromků, okrasných keřů a nabídku jedinečných cibulovin a hlíznatých
rostlin přímo od holandského vystavovatele. Veletrh uvede v pátek 22. března soutěž
zahradnických škol OTVÍRÁNÍ JARA. Výtěžek z dražby floristických výrobků, kterou

povede moderátorka Michaela Dolinová, půjde ve prospěch Nadačního fondu MOJE
VELKÉ PŘÁNÍ. Info na: www.for-garden.cz.
DESIGN SHAKER představuje to nejlepší z interiérového a exteriérového designu.
Předvádí prezentaci současných interiérových trendů veřejnosti a zároveň vytváří
optimální prostředí pro osobní setkávání tvůrců, interiérových architektů a výrobců. V
průběhu akce se představí významné osobnosti z oboru v rámci plánovaných
přednášek a workshopů doprovodného programu, které probíhají po celou dobu v
zóně Media Café. Ve čtvrtek 21. března od 15 hodin proběhne slavnostní setkání
odborníků a tisková konference DESIGN SHAKER OPENING. Jejími účastníky
budou odborníci reprezentující nejvýznamnější značky oboru, budou také předána
ocenění soutěže Nábytek roku 2019. V pátek 22. března v 10.30 bude zahájen Den
ve skandinávském stylu, v jehož rámci proběhnou společenská setkání a tematické
přednášky a prezentace společností a designérů. Více na: www.designshaker.cz.
Letňany rozzáří i 6. specializovaná výstava svítidel, doplňků a osvětlovacích těles,
technologií a světelných systémů SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Kromě prezentací
českých a světových značek bude pro profesionály připraven odborný doprovodný
program s přednáškami, semináři a diskuzemi, chybět nebude ani poradenství. První
dva dny akce se mohou odborníci a příznivci kvalitního osvětlení účastnit přednášek
s odbornými partnery Světlo v praxi, Českou společností pro osvětlování společností
SEVEn, The Energy Center. Ve čtvrtek 21. března od 17.30 proběhne slavnostní
setkání odborníků SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE OPENING s předáním cen časopisu
Světlo. Velký prostor bude věnován problematice LED osvětlení. Designové produkty
pro všechna odvětví od veřejného osvětlení až po speciální LED žárovky tu představí
renomované značky i přední prodejci. Více na: www.svetlovarchitekture.cz.
Unikátní souběh doplní specializovaná výstava BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, která
uvádí nové developerské projekty i aktuální trendy v bydlení. Návštěvníci mohou
poznat aktuální nabídku nemovitostí a pobavit se s profesionály o stávající situaci na
realitním trhu. Více informací na stránkách akce www.vystavabydleni.cz.
Souběh veletrhů bydlení, designu a zahrad 2019 v číslech:
Výstavní plocha

17 080 m

2

Hrubá výstavní plocha

32 000 m

2

Počet vystavovatelů

592
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