FOR INTERIOR 2021: Seznamte se s trendy a novinkami
světa nábytku a bytového designu
Praha, 21. září 2021 – Veletrh nábytku, interiérů a bytového designu již popatnácté
poradí všem, kteří zvelebují své bydlení. Ve dnech 21. až 25. září se v PVA EXPO
PRAHA sejdou nejvýznamnější společnosti, které představí novinky svého
sortimentu i oborové trendy. Návštěvníci se mohou kromě nákupů poradit
s odborníky, užít si doprovodný program či vyhrát koupelnu. Veletrh FOR INTERIOR
se koná v mimořádném souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH. Oficiálními
vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Podzimní FOR INTERIOR seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími značkami hned
v několika nábytkářských oblastech. V sekci sedacích souprav se představí expozice
firem Jech, Bytcentrum, Nejči, Finesa, MSJ nebo Noma, v oddělení zdravého spánku
nebude chybět sortiment od Materasso, Dreambeds, Quantum nebo Postelia. Zájemci o
vybavení kuchyní budou moci vybírat například z produktů od značky Dan Küchen,
Digestoře Sirius, Favia či Ancor a s dětským nábytkem poradí Amadeus/Lusien nebo
Delso.
Veletrh nábytku pravidelně uvádí také portfolio zboží od tradičních českých výrobců,
které letos zastupují firmy Jelínek – výroba nábytku, Triant, Rott design, Kaplan nábytek,
Nábytek z dubu, Belterra a další. Se zahraničními produkty do PVA EXPO PRAHA dorazí
společnosti Scandium a JV POHODA. Návštěvníci se setkají i s bytovými designéry a
mohou vybírat z designového nábytku a vybavení do interiéru, přírodního nábytku a doplňků
z Indonésie, dále z široké nabídky koberců, originálních svítidel, bytového textilu a dalších
doplňků. Tento podzimní ročník navíc představí nabídku firem, které bylo možné potkávat
na jarních ročnících v rámci události DESIGN SHAKER.

„Letos se na veletrhu FOR INTERIOR představí více menších výrobců a zástupců nových
značek. V samostatné expozici se budou prezentovat také výrobky, které získaly cenu
NÁBYTEK ROKU 2021. Toto ocenění Asociace českých nábytkářů každým rokem ukazuje,
co skvělého se u nás z pera českých i světových designérů vyrábí,“ řekla ředitelka veletrhu
Kateřina Maštalířová.
Kromě expozic a kvalitních produktů bude pozornost návštěvníků poutat i doprovodný
program. Jeho součástí bude například seminář Kuchyně, který poradí s ergonomií,
základními rozměry a parametry, aby byla kuchyň nejen estetická, ale i praktická. Jak
dosáhnout osobitého stylu funkčně a prakticky, to zase nastíní přednáška Současný
interiérový design – osobitý styl funkčně a prakticky.
Návštěvníci veletrhu navíc můžou využít příležitosti zapojit se do soutěže o voucher na
koupelnu v hodnotě 50 000 Kč od společnosti ProCeram, a to v expozici TVbydleni.cz ve
Vstupní hale II letňanského výstaviště. A kdo nevyhraje, určitě ocení rady a inspiraci od
odborníků pro svoji stávající koupelnu.
Díky výjimečnému souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH mohou návštěvníci poznat
a získat produkty i cenné informace v rámci kompletního portfolia pro stavby a
rekonstrukce. Nomenklaturu veletrhu FOR INTERIOR dokonale doplní obory stavebních
prvků a materiálů, chytré domácnosti a zabezpečení, vytápění, dřevostaveb i oboru bazény,
sauny & spa.
Více informací o veletrhu najdete na www.forinterior.cz.
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