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AUTRONIC

s.r.o.

nábytek & dekorace

ČÍSLO STÁNKU

ČÍSLO STÁNKU
3B01, 3B11
3A7

3B11

www.autronic.cz

Zveme Vás na stánek vánočních, zimních i celoročních
bytových dekorací.

BONUS
Při objednávce na veletrhu

Při objednávce
na veletrhu
nabízíme
slevu
nabízíme
slevu
5% (nad 55%
000,- bez DPH)
(při objednávce nad 5 000,- bez DPH).
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AUTRONIC, s.r.o.

je společnost s rodinnou tradicí. Působíme na trhu již
26 let. Zabýváme se přímým dovozem, velkoobchodním
a maloobchodním prodejem celoročních i sezónních
dekorací, zahradních i bytových doplňků a nábytku.

www.bakly.cz
ČÍSLO STÁNKU
2A01

široký sortiment
skandinávského
designu
mnoha značek
BITZ
je značkou kuchyňského
nádobí a dekorací
jednoho
z nejpopulárnějších
propagátorů zdravé výživy
Christiana Bitze.
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Po mnoha úspěších v produkci kuchyňských
a koupelnových doplňků přichází
ZONE DENMARK s kovovým nábytkem
a také barovými doplňky.

www.bakly.cz
ČÍSLO STÁNKU
2A01

Značky A SIMPLE MESS
a SÖDAHL představují
kreativní svět jemného univerza,
jemnost a ženskost.
To vše je doplněno značkou
MORSØ, která rozšiřuje
svou kuchyňskou kolekci
o jedinečné designové dekorace.

N
Novinkou
v nabídce je
KATALOG
zznačka ROSTI proslavená PRO OBCHODNÍKY
kkolekci kuchyňských misek
Margrethe prodávaných FOR DECOR & HOME
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MEDUSA COPENHAGEN dodá
Vašim Vánocům více barev
a trošku dekadence, kterou
můžete doplnit tradičními
doplňky a svíčkami VILLA COLLECTION.
CTION

www.bdk.cz
ČÍSLO STÁNKU
3B05

Rodinná firma BDK-GLASS již přes 25 let vyrábí užitkové
a dekorativní skleněné výrobky technologií fusing – lehané sklo.
Nabízíme vlastní originální design našich výrobků a kvalitní
zpracování. V našem sortimentu najdete převážně talíře,
mísy a misky, tácy a také velmi oblíbené svícny.

Na veletrhu
bude ke shlédnutí spousta novinek, které si
můžete objednat jako první.
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ruční práce
kvalitní český výrobek

www.decorium.cz
ČÍSLO STÁNKU
3A05,
000
3A08
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www.zbozi-darky.cz
ČÍSLO STÁNKU
3B08

Velkoobchod DEKORA STYL–Jahodová
V našem sortimentu představíme letos novou značku kosmetiky BODYCARE
FROM AFRICA. Dále nabízíme produkty od anglických firem LESSER & PAVEY
- porcelán a bytové doplňky a SIFCON - Vánoční svíčky a dekorace.

Vigar
Uklízejte stylově! Španělská značka Vigar
vnáší nový pohled na předměty běžné potřeby.
Vtipné, barevné, veselé, šokující
(ale vždy nevšední) doplňky. Najděte,
co se vám líbí.. a buďte sví!

Těšit se můžete i na nové Vánoční balíčky
od firmy Vivian Gray.
Prezentovat budeme i nové vůně americké značky
Greenleaf a Bridgewater.
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Přijďte nás navštívit
Hala 3 stánek B08

www.egodekor.cz
ČÍSLO STÁNKU
2A12

Společnost Ego dekor,
která působí na českém trhu 25 let,
přichází s další novinkou.
K již tradičním evropským značkám
Esschert design, La Rochere, Costa Nova,
Boles d´Olor, T&G Woodware a americkému výrobci svíček Goose Creek, které výhradně zastupuje, přibyly značky Casafina a vlastní řada ekologických svíček EGO DEKOR, vyráběných
v Evropě.
Nabízíme ručně vyráběné portugalské kameninové
nádobí a francouzské užité sklo, které je vhodné
i pro HOREKU. Stejně tak i vázy z recyklovaného
skla nebo výrobky z ratanu, Vás nadchnou nejen
svou kvalitou a designem, ale i cenou.

Vigar
Uklízejte stylově! Španělská značka Vigar
vnáší nový pohled na předměty běžné potřeby.
Vtipné, barevné, veselé, šokující
(ale vždy nevšední) doplňky. Najděte,
co se vám líbí.. a buďte sví!
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V našem stánku naleznete
ucelený sortiment evropských
výrobců pro byt a zahradu.

www.egodekor.cz
ČÍSLO STÁNKU
2A12

Hledáte kvalitní vůně, které nádherně a dlouhodobě
provoní váš obchod nebo kavárnu?
Pak určitě navštivte náš voňavý stánek Ego dekor. V naší nabídce máme difuséry, voňavé sáčky
a katalytické lampy španělského výrobce Boles d´Olor a oblíbené svíčky a vosky amerického výrobce
Goose Creek. | V našem sortimentu naleznete nejen vonné oleje a esence v bio kvalitě,
ale také například recyklované
sklo a Fair Trade bytový textil.
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Dáváte přednost evropským
a ekologickým výrobkům?
Pak jsme tu právě pro Vás!

www.emos.eu
ČÍSLO STÁNKU
2B14
000

ROZSVIŤTE SI VÁNOCE!

Nejširší
nabídka
vánočního
osvětlení
a LED dekorací
BONUS
KATALOG
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Využijte veletržní slevu
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www.
www.evolutiongroup.cz
ČÍSLO STÁNKU
4A12

Přijďte si
naše šperky
vyzkoušet osobně.
Rádi Vás
uvidíme!
RUČNĚ
VYRÁBĚNÉ
ŠPERKY
DEKOROVANÉ
SWAROVSKI
CRYSTALS

BONUS

výstavní
sleva 10%
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Rádi Vás
uvidíme!
číslo stánku
4B16

www.granat.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B31

Družstvo Granát, d.u.v.,Turnov
největší výrobce šperků s českými granáty
Vás zve k návštěvě svého výstavního stánku.

BONUS
Je pro Vás připravena
10% sleva na stříbrné šperky s českými granáty
+ 5% při platbě v hotovosti.
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ČÍSLO STÁNKU
4B21

www.aurum-brno.cz
www.oro-praha.cz

POLOTOVARY Z DRAHÝCH KOVŮ
KOMPONENTY ŠPERKAŘSKÉ
ŘETÍZKOVÁ METRÁŽ
POLOTOVARY PRO VÝROBU
SNUBNÍCH PRSTENŮ
PRODEJ A VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA A STŘÍBRA
OBCHOD S DRAHÝMI KOVY
KATALOG
PRO OBCHODNÍKY

Slovakova 6 | 612 00 Brno | www.aurum-brno.cz

HODINY & KLENOTY
5.–7. 9. 2019

pobočky:
Korunni 99 | Praha 3 | www.oro-praha.cz
Centrum Zlatniku Praha
Haštalská 27, 110 00 Praha 1| www.oro-praha.cz

www.hodinyaklenoty.cz | www.krehkakrasa.cz
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www.lumaobjekt.sk
www.kringlecandle.sk

ČÍSLO STÁNKU
3B14

Ručne odlievané
sójové sviečky
Bez ohľadu na váš štýl si môžete byť istí, že dostanete vysokokvalitnú
sviečku, šetrnú k životnému prostrediu. Každá sviečka obsahuje
ručne odlievanú zmes sójového vosku a nádherné vône v štýlových
pohároch s bavlnenými knôtmi.
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LUMA Objekt, s.r.o. – VO DISTRIBÚTOR
Výhradné zastúpenie pre SR / ČR / HU / PL
Stará Prievozská 2, Bratislava, Slovensko
info@lumaobjekt.sk, +421 918 768 938

ČÍSLO STÁNKU
3B14

www.lumaobjekt.sk
www.kringlecandle.sk

2-knôtové
vonné sviečky
Silnou stránkou americkej firmy Kringle Candle
je pestrý výber vonných sviečok s reálnymi vôňami.
V ponuke značky nájdete: 2-knôtové vonné sviečky
| biele a farebné vosky | vône z esenciálnych olejov
| limitované edície a špeciálne línie.
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LUMA Objekt, s.r.o. – VO DISTRIBÚTOR
Výhradné zastúpenie pre SR / ČR / HU
Stará Prievozská 2, Bratislava, Slovensko
info@lumaobjekt.sk, +421 918 768 938

www.lumaobjekt.sk
www.kringlecandle.sk

ČÍSLO STÁNKU
3B14

Prírodné vonné sviečky
zo sójového a včelieho vosku. Výrobca Milkhouse používa
vo svojich sviečkach vosk zo sóje pestovanej na stredozápade
Ameriky, zmiešaný s čistým včelím voskom. Bez pridania
umelých farbív, s obsahom esenciálnych olejov.
To zaručuje bezpečné a čisté horenie.
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LUMA Objekt, s.r.o. – VO DISTRIBÚTOR
Výhradné zastúpenie pre SR / ČR / HU / AT / DE
Stará Prievozská 2, Bratislava, Slovensko
info@lumaobjekt.sk, +421 918 768 938

ČÍSLO STÁNKU
3B14

Americké
sviečky KOBO
sú ručne odlievané,
zo 100% sójového vosku
zo sóje pestovanej v USA.
Vône sú vytvorené z mixu
vysokokvalitných esenciálnych olejov
a parfumov, a to v spolupráci
s najprestížnejšími parfumérmi v USA.

TALIANSKY
RUKOPIS
spoznáte u LADENAC produktov
na prvý pohľad: počnúc sofistikovane
namiešanými vôňami
a končiac luxusnými baleniami.
100% rastlinný vosk zo sóje
manga a kokosu
0% parafínu
ručne odlievané
vonné látky z éterických olejov
a parfumov
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LUMA Objekt, s.r.o. – VO DISTRIBÚTOR
Výhradné zastúpenie pre SR / ČR / HU / PL
Stará Prievozská 2, Bratislava, Slovensko
info@lumaobjekt.sk, +421 918 768 938

www.myrisdarky.cz
ČÍSLO STÁNKU
3C12
000

Velkoobchod a přímý dovozce Myris Trade s.r.o.
oslaví příští rok již jubilejní 25. rok působení na
českém trhu. Naše firma se zaměřuje na nabídku
kvalitních a originálních rukodělků, dárků,
dekorací a bytových doplňků především ze
Španělska, Itálie a Indie. Řada těchto výrobků je
zhotovena na zakázku a má proto zcela ojedinělý
design. Pro naše maloobchodní partnery
vybíráme u našich zahraničních výrobců
především takové zboží, které vyniká krásou
a ušlechtilostí materiálu, precizním rukodělným
zpracováním, unikátním designem a současně
cenou přístupnou pro český trh.
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www.myrisdarky.cz
ČÍSLO STÁNKU
3C12
000

Jednou ze stěžejních komodit naší firmy jsou nefunkční repliky
palných a sečných historických zbraní, které dovážíme ze zemí
jejich tradiční výroby, tedy ze Španělska, Itálie a Indie. Společně
s nimi nabízíme i široký sortiment výrobků s historickou
tematikou, které tvoří krásný doplněk k tomuto unikátnímu
zboží. Tyto naše kolekce již léta oceňují především ti, kteří
hledají originální dárky pro pány všech věkových kategorií.
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www.nastrom.cz
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České
ozdoby,
jejichž krása
obměkčí
nejedno
srdce

Skleněné ozdoby Nastrom
jsou ručně vyráběné vánoční dekorace,
které vznikají přímo v České republice,
v rukou zkušených sklářů a sklářek,
malířů a malířek.
Ozdoby jsou nabízeny
v ucelených kolekcích
(jak klasických,
tak sestavovaných
dle nejnovějších
trendů).

Ozdoby
Nastrom
zkrášlí i výstavu
4 vánočních trendů:
Meringue, Circus story,
Kolotoč dětství
a Monarchie.

Pro objednávky uskutečněné
přímo na veletrhu jsme pro vás připravili
20% slevu spolu s malým dárkem.
Při objednávce vánočních špic
pak poskytujeme slevu 30 %.
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V rámci veletrhu
nás každý den
nejdete také na pódiu
v Hale 2, kde budou vždy
od 14.00 do 17.00
profesionální floristé
dekorovat stoly
na různá témata.
Jako bonus je také možné na veletrhu v
předstihu objednat kolekce pro rok 2020.

ČÍSLO STÁNKU
4C08
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www.vanocniozdoby.cz
ČÍSLO STÁNKU
3B07
000

Jsme největší výrobci skleněných
ručně vyráběných vánočních
ozdob v České republice s téměř
90-ti letou tradicí.
V nabídce máme několik desítek
tisíc ozdob různých tvarů,
od koulí až po náročné volně
foukané tvary.

KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
FOR DECOR & HOME
5.–7. 9. 2019

Na veletrhu uvidíte spoustu novinek
na příští rok, které si můžete objednat
jako první. Při objednávce zboží
přímo na veletrhu bude poskytnuta sleva.

ČÍSLO STÁNKU
2A20
000

Zelený strom
– český design ve Vašich domovech

www.zeleny-strom.com
www.rucnemalovane.cz

Již 11 let vybavujeme české i zahraniční domácnosti kvalitním nádobím,
které nabízíme v ucelených sadách včetně textilních doplňků. Námi navržené vzory každoročně doplňujeme o nové kolekce. Inspiraci hledáme
v přírodě a také v české lidové tradici.
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Rádi Vás uvítáme
v našem stánku, kde
představíme letošní novinky.

Seasonal Decoration at its best

24. – 28. 1. 2020

Pouze zde najdete největší
škálu sezónních a slavnostních
dekorací.
info@messefrankfurt.cz
Tel. +420 233 355 246

Těšíme se na Vás!
christmasworld.messefrankfurt.com
KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
FOR DECOR & HOME
8. –10. 9. 2016

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

www.pvaexpo.cz

