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soubor veletrhů
FOR HABITAT | FOR FURNITURE | DESIGN SHAKER | FOR GARDEN | BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
Počet vystavovatelů: 557
Čistá výstavní plocha (v m2): 14 555
Hrubá výstavní plocha (v m2): 31100
Počet návštěvníků: 28 538
Počet akreditovaných novinářů: 123

STATISTICKÉ ÚDAJE Z MINULÝCH LET:

615
585
557
12 433
13 760
14 555

32 135
34 384
28 538

ZÁŠTITA:
ZÁŠTITA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ
MARIANA JUREČKY

Vernisáž
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE:

Slavnostní zahájení souboru jarních veletrhů o bydlení,
designu a zahradě se uskutečnilo 17. března v nových konferenčních prostorách PVA EXPO PRAHA za
účasti generálního ředitele ABF pana Tomáše Kotrče,
rektora ČVUT v Praze pana profesora Petra Konvalinky, náměstka ministryně pro místní rozvoj pana Jana
Blechy a radního hl. m. Prahy pana Jana Wolfa.

anketa
Anketa na webu, odpovídalo 20 598 návštěvníků
SLOŽENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
Zaměstnanec státní
správy, samosprávy

Student

4%

Majitel firmy, vyšší
management
23 %

22 %

11 %

11 %

Ostatní

23 %

5%
Architekt, projektant,
akad. pracovník

Obchodník,
technik, specialista

DŮVOD NÁVŠTĚVY

Pracovně
30 %

Soukromě
70 %

PRAVIDELNOST NÁVŠTĚVY VELETRHU

Galavečer
Druhý večer veletržního dění patřil slavnostnímu
galavečeru, který se konal v restauraci Koliba
a odehrával se na motivy divokého západu.
Po slavnostním zahájení proběhlo vyhlášení odborných soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO.
Následoval raut a program s tematickými soutěžemi a tancem ve westernovém stylu. Na konci večera si mohli hosté vydražit věcné ceny za dolary,
které si během večera měli možnost vysoutěžit.

Vícekrát

29 %
Poprvé
44 %
Potřetí
9%

Nižší
management

Podruhé
18 %

Počet vystavovatelů: 169 / Čistá výstavní plocha: 2 570 m2
Tradiční veletrh FOR HABITAT byl již 23. ročníkem
a odstartoval jarní veletržní sezónu bydlení.
Tento projekt v souběhu nabídl koncovým zákazníkům
inspiraci i konkrétní nákup. Veletrhu se zúčastnily firmy
z oblasti stavby, renovací, rekonstrukcí, ale především
v hojné míře nabízející pevné části interiéru podlahy,
schodiště, okna a dveře. Velkou oblíbenost vzhledem
k jarní sezóně si získala prezentace rodinných bazénů,
vířivých van, venkovních saun a možnosti zastřešení
nejen bazénů, ale i teras, balkónů či parkovacích míst.
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. Zaznamenali jsme i stoupající tendenci
v kvalitě expozic.
Letošní průběh potvrdil status tradiční jarní akce
v oblasti bydlení, stavby na domácí scéně a je i nadále
vyhledávaný na začátku stavební sezóny.

výsledky soutěží
SOUTĚŽ O NEJZDAŘILEJŠÍ EXPOZICI
V soutěži TOP EXPO 2016 za veletrh FOR HABITAT
vyhlásila veletržní správa ABF, a.s. jako vítěze firmu:

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
Na veletrhu FOR HABITAT byl odbornou porotou
vybrán jeden vítězný exponát, který splňuje
náročná kritéria této soutěže.

CAG s.r.o.
Vhodně vyřešená expozice s originální upoutávkou.

1. místo
Firma: NORTH TRADE ENERGY s.r.o.
Exponát: Solární carport
Zdůvodnění: Elegantní a diskrétní použití solárních
panelů jako stavebního prvku.

Počet vystavovatelů: 137 / Čistá výstavní plocha: 5 373 m2
Veletrh FOR FURNITURE je největší jarní mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu
v ČR. Ve třech výstavních halách se prezentovali
významní čeští i zahraniční výrobci nábytku,
importéři nábytku i interiérová studia. Návštěvníci mohli vybírat moderní, klasický, designový
či stylový nábytek. Firmy představily nejnovější
trendy pro rok 2016 a nechybělo zde opět bezplatné poradenství interiérových designérů.
DOPROVODNÝ PROGRAM
 céna: Inspirace & Trendy 2016
S
4 interiérové styly současných trendů bydlení:
• botanic – přírodní prvky a neutrální odstíny
doplněné zelenou
• opulent – kvalitní a luxusní materiály v čele se
zlatavými povrchy
• energetic – syté barvy, hravé kombinace
a moderní materiály
• romantic – zdobný, plný pastelových odstínů
a jemných kontrastů
Trendy v interiéru 2016
Trendy čalounění 2016
Matchmaking business meetings
Jak připravit malého předškoláka pro
dlouhodobé sezení ve škole
Bydlíme podle Feng Shui
Jak inzerovat na facebooku
Tisková konference AČN

výsledky soutěží
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
1. místo
Firma: LB BOHEMIA, s.r.o.
Exponát: Matrace ORTOPEDIC PLATINUM
Zdůvodnění: Za variabilitu, která umožňuje proměňování ergonomických parametrů (kvalit).
2. místo
Firma: MAYER CZ s.r.o.
Exponát: Balanční stoličky ERCOLINO
Zdůvodnění: Za originální přístup ke zdravému sezení.
3. místo
Firma: Kaplan nábytek s.r.o.
Exponát: Jídelní set Gatta
Zdůvodnění: Konstrukční princip rozkládacího stolu a jeho provedení.

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.

NÁBYTEK ROKU

EGO ITALIANO
Působivá expozice s nepřehlédnutelnými dominantami dokreslujícími image firmy.

2016

Soutěž vyhlašovaná
Asociací českých nábytkářů
o nejlepší design a inovace
nábytku v daném roce.

Ocenění získala firma mminterier s výrobkem
Package, který pro společnost mminterier navrhli
designéři Boris Klimek a Lenka Damová.

Pátý ročník veletrhu Design Shaker potvrdil pevné místo
a smysl výběrové přehlídky designu v jarním programu
veletrhů bydlení, interiérů a zahrad. Design Shaker
proběhl souběžně s jarními veletrhy na výstavišti
PVA EXPO PRAHA a nabídl progresivní české
i zahraniční značky a studia, stejně jako
doprovodný program.

BIG DEAL

FRESH SPACE

Hlavní záměr veletrhu byl představit studia
a designéry, jejichž práce přináší do oblasti
interiérového designu invenci a zaručí kvalitu
veletrhu. Design Shaker je jiný především tím,
že je sice výběrovou přehlídkou designu, ale
proběhne v rámci velkých veletrhů pro velmi
širokou skupinu návštěvníků. Lidé, kteří přicházejí na veletrhy jako je FOR HABITAT, 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.

FIELD OFFICE
Design Shaker je rozdělen do tří
sekcí zaměřených na tři úzce spolupracující profese. 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. Užší
kontakt s designéry interiérů a architekty zajistila sekce Field office, kde byly k vidění zajímavé
návrhy i realizace interiérů.

Z nominovaných produktů se porota rozhodla
ohodnotit prvním místem originální solitérní
nábytek v podobě tělocvičného míče FURBÍK
firmě KOOULE.CZ ALENA NOVOTNÁ.
Na druhém místě se umístil stojan na šperky
MONOLITH firmy Fain Wood s.r.o. za spojení
funkce zrcadla a šperkovnice.
Třetí příčka patřila firmě FUGOTO, s.r.o.
a produktu EGGX za využití elementárního
tvaru hravým způsobem za účelem vytvoření
dekorativního předmětu.
Čestné uznání získala firma Kartoons
s lampou Cardlamp za originální design při
použití ekologického materiálu.

V soutěži TOP EXPO vyhlásila veletržní správa
ABF, a.s. nejpůsobivější expozici firmy Star
Interiér. Nápaditá expozice nabourávající
tradiční pojetí výstavních stánků.

Počet vystavovatelů: 163 / Čistá výstavní plocha: 4 446 m2
Veletrh FOR GARDEN letos důstojně oslavil
již svůj 10. jubilejní ročník nárůstem výstavní plochy i počtu vystavovatelů o 20 % oproti
minulému ročníku. Pro prezentaci firem byla
vyhrazena nejen největší (výstavní) Hala 1, ale
také celá Vstupní hala I a venkovní výstavní
plocha.
Na ploše takřka 4 500 m2 se představilo 163
tuzemských a zahraničních vystavovatelů ze
všech zahradních oborů. Veletrh rozkvetl také
množstvím expozic s květinami od drobných
jarních petrklíčů a macešek, přes exotické
orchideje až po nejrůznější vzrostlé květiny
a okrasné keře vhodné jak do exteriéru, tak
i do zimních zahrad. Nechyběla ani řada novinek z oblasti zahradní techniky, které si měli
možnost návštěvníci přímo vyzkoušet a získat
užitečné rady a informace přímo od odborníků
v daném oboru.
Obohacením veletrhu byl bezesporu i zajímavý
doprovodný program přímo na výstavní ploše veletrhu, kde měli možnost návštěvníci vidět Výstavu
zahradních soch a výstavu velkoplošných fotografií
Strom roku 2015 a floristický doprovodný program
na pódiu ve Vstupní hale I.
Tento program probíhal po celou dobu konání veletrhu pod odborným vedením předního českého floristy a předsedy Světové asociace umělců a floristů
pana Pavla Hrušky. Velice úspěšná byla floristická
soutěž OTVÍRÁNÍ JARA, které se v letošním ročníku
účastnili studenti ze 13 škol.
Na pódiu se během čtyř dnů vystřídalo i mnoho českých umělců, kteří přišli svým příspěvkem obohatit
příjemnou atmosféru veletrhu. Mezi nejznámější
tváře patřili například pedagog, tanečník, zpěvák
a herec Vlastimil Harapes, pedagožka a zpěvačka
Marcela Březinová, herečka Uršula Kluková, zpěvačka Karya, zpěvačka Jana Chládková a nechyběla ani sólistka Státní opery v Praze sopranistka
Pavlína Senić.
Vstupní halu I oživila i velká prodejní výstava
Bonsaje, orchideje, japonská zahrada, kde si
přišli na své také milovníci rybek pro zahradní
jezírka.

výsledky soutěží
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK
1. místo
Firma: Zahradnictví Franc
Exponát: Kolekce polostálezelených azalek
Zdůvodnění: J edná se o originální české novošlechtění jehož hodnota spočívá v mimořádných
estetických vlastnostech, mrazuvzdornosti a odolnosti. Rostliny vytváří ucelenou
vizuální kolekci.
2. místo
Firma: AZ EKOTHERM spol. s r.o.
Exponát: Typová zimní zahrada Riviéra
Zdůvodnění: J de o zimní zahradu s nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi, které snižují
tepelné ztráty. Díky promyšlenému technickému řešení včetně kvalitního nápaditého
stínění umožňuje přímé propojení s interiérem a zároveň se vyznačuje zdařilým designem.
3. místo
Firma: Plastia, s.r.o.
Exponát: Interiérový plastový vermikompostér
Zdůvodnění: Jedná se o první vermikompostér designově a technicky upravený pro použití v interiéru.
Umožňuje recyklaci organického odpadu v domácnosti a šetří tak životní prostředí.
SOUTĚŽ O NEJZDAŘILEJŠÍ EXPOZICI
V soutěži TOP EXPO 2016 za veletrh FOR GARDEN
vyhlásila veletržní správa ABF, a.s. jako vítěze firmu: PIEDRA UNO a.s.
Zdařilá prezentace výrobků podtržená kompozicí zeleně.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Firma: LIVING IN GREEN s.r.o.
Zdůvodnění: Kreativní využití přírodních prvků
v expozici.

Počet vystavovatelů: 49 / 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
je zaměřena na developery, kompletní portfolio
developerských projektů, realitní kanceláře a finanční instituce.
Velcí developeři představili trendy v oblasti šetrného bydlení.
Vyhledávanými projekty ve světě bydlení jsou již
několik let návrhy, které se kromě funkčního a pohodlného bydlení zároveň soustřeďují i na šetrný
přístup k životnímu prostředí. Mezi takové firmy
patří například společnost JRD, která je na českém
trhu lídrem ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních bytových domů už třináctým rokem. Pasivní
domy jsou navrhovány tak, aby splňovaly standard
životního stylu nového tisíciletí – kvalitní, zdravé
a úsporné bydlení v souladu s přírodou.

doprovodný program
Doprovodný program
Do doprovodného programu výstavy se zapojila také společnost SKANSKA, která se řadí k tradičním
lídrům zeleného stavění v České republice. Ta vytváří nové domovy v různých lokalitách, přičemž každá
z nich podporuje jiný životní styl. Stačí si jen vybrat, co je pro vás to pravé a kde se cítíte nejlépe. Jedinečnou novinkou společnosti Skanska je uvedení projektu, jenž recykluje pitnou vodu tak, že využívá
přečištěnou vodu z koupelen pro splachování toalet. Tím se výrazně snižuje spotřeba vody a zatěžování
životního prostředí. Jejich projekty tak zaujmou každého, kdo nechce jen nečinně přihlížet plýtvání, ale
sám chce žít ve funkčním bytě s šetrným přístupem k přírodě.
Cenová mapa prodejních cen
Novinkou z řad vystavovatelů a přednášejících, kteří obohatili nejen doprovodný program, byla společnost Cenová mapa. Ta v rámci čtyř veletržních dnů představila aplikaci, která nabízí informace o cenách
nemovitostí ve vybraných lokalitách České republiky. Aplikace vychází ze skutečných prodejních cen
nemovitostí evidovaných katastrálními úřady. Cenová mapa přehledně zpracovává nejrozsáhlejší databázi informací o skutečných prodejních cenách, za které se aktuálně prodávají byty a rodinné domy.
Tyto informace třídí přehlednou formou podle jednotlivých typů nemovitostí a území, kde se nemovitosti
nacházejí.

mediální kampaň
Internet:
vkancelari.cz
svepomoci.cz
prague-express.cz
ceskestavby.cz
kdechcibydlet.cz
homebydleni.cz
perfectwoman.cz
zlatestranky.cz
protext.cz
mediatel.cz
travelguide.cz
managerka.cz
drevoprozivot.cz
jaklepebydlet.cz
nadacepartnerstvi.cz
wellnessnoviny.cz
romantickepobyty.cz
aquainfo.cz
borovice.cz
firemniakce.cz
buildingnews.cz
favi.cz
biano.cz
nejremeslnici.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
Facebook.com/abf.veletrhy.bydleni
ifma.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
oc-letnany.cz

Outdoorová reklama:
billboardy, bigboardy, digiboard, tramvaje,
Aquapalace, OC Letňany, rámečky B1 v metru,
autobusové zastávky, reil reklama

Inspirujte se...
Svěží trendy na jarním souboru veletrhů o bydlení,
zahradě a designu na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Plánujete v blízké době stavbu či rekonstrukci bytu či domu? Zabýváte se novinkami z oblasti zahradní
architektury? Přemýšlíte, jak nejlépe vybavit interiér vašeho domova nebo jste zkrátka jen rádi v obraze a nesmí
vám uniknout žádné nové trendy? V tom případě nesmíte chybět na již tradičním souboru veletrhů o bydlení,
zahradě a designu FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR GARDEN a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY,
který bude probíhat od 17. do 20. března na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Po loňském úspěchu souboru veletrhů o bydlení, designu a zahradě se i letos můžete těšit na přehlídku toho nejlepšího, co vám
ﬁrmy a výrobci mohou v těchto oborech nabídnout. Na veletrhu
FOR HABITAT se vám představí ﬁrmy nabízející vše potřebné
kolem stavby a rekonstrukce. Abyste mohli interiér doladit do posledního detailu, přichystal pro vás FOR HABITAT také specializovanou halu dekorací, v níž najdete oblíbený bytový textil a nejrůznější originální doplňky, které zde můžete přímo zakoupit.
Veletrh FOR FURNITURE, soustřeďující se na nábytek a interiérový design, vám letos mimo jiné představí také nábytek využívající bioaktivní sílu dřeva ZIRBE, který se stal žhavou novinkou

ﬁrmy Jelínek. Expozice FOR GARDEN pak ocení nejen profesionální zahradníci, ale i vášniví víkendoví zahrádkáři a nadšení milovníci květin, kteří se budou moci kochat dechberoucí výstavou
bonsají a komponentů pro japonskou zahradu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na základ spokojeného
bydlení, který tvoří správný výběr parcely, nového bytu či domu.
Právě tomu se věnuje veletrh BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY,
na němž se dozvíte ty nejlepší rady a triky. Součástí tradičního
souboru veletrhů bude také letos přehlídka českého i zahraničního
designu DESIGN SHAKER, na níž se představí nejenom etablovaní
čeští výrobci a distributoři nejznámějších zahraničních značek, ale
i svěží mladá generace designérů tvořící pod vlastními neotřelými
značkami. Milovníky a fajnšmekry všeho stylového pak určitě potěší Talampa, ikona českého designu v bruselském stylu, kterou si
na veletrhu budou moci zakoupit v různých barevných variantách.
Chcete-li načerpat svěží inspiraci a dodat svým domovům a zahradám šmrnc, tak neváhejte a navštivte od 17. do 20. března
jarní soubor veletrhů o bydlení, zahradě a designu na PVA EXPO
PRAHA v Letňanech. Více informací na forhabitat.cz.

www.pvaexpo.cz

TIP: Ložnice ZIRBE blahodárně působící na lidský organismus.
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mediální kampaň

Televize:
Dobré ráno s ČT 2
Rádia:
Fajn rádio, Country rádio, Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Dance radio, Blaník, City, Oldies
Direct mail:
obesílka kompletní databáze klientů ABF, obesílka databáze oborových odborníků

JAN PLECHÁČ & HENRY WIELGUS

5. VÝBĚROVÁ PŘEHLÍDKA INTERIÉROVÉHO DESIGNU
5th SELECTIVE EXHIBITION OF INTERIOR DESIGN
PRECIOSA TRADITIONAL CZECH GLASS / JAN VACEK & MARTIN ŠMÍD

Deníky, týdeníky, měsíčníky:
Pražský Express, Metro, Letňanské listy, HALÓ Noviny, Deník (Praha a střední Čechy), Právo Víkend,
Uniform inzertní časopis, E 15, Doma Dnes, Krásná&Zdravá, Blesk pro ženy, Pražský deník, Econom,
Hospodářské noviny

HELENA DAŘBUJÁNOVÁ

Oborové časopisy:
Rezident, HOMIE, Zlaté stránky (Praha), Dům a zahrada, Květy, Dolce vita, Harpers Bazaar, Golf,
Domov, Pěkné bydlení, Flora na zahradě, Chatař&Chalupář, Zahrádkář, Sofie bydlení, Grand Reality, Grand Reality Brno a Jihomoravský kraj, 90 dní v Praze, Adresář polygrafie, LUXURY GUIDE,
s.r.o., Udělej si sám, REAL CITY, Nové bydlení, Byty, domy, zahrady, Panel plus, Zahrada v obrazech,
Zahradnický kalendář, Floristika, Terra, MOJE bydlení, Recepty prima nápadů, Nové proměny bydlení,
Parlament-vláda-samospráva, Era 21

W
17. – 20. 3. 2016

Odborný veletrh FOR GARDEN je jediným veletrhem v Čechách, který se koná již tradičně
na jaře v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a je mezinárodní přehlídkou všech komponentů
pro dokonalou zahradu.
Tato úspěšná kontraktačně-prodejní akce je určena všem těm, kteří
nabízí vše pro vybudování zahrady nové, ale i těm, kteří mohou svým
sortimentem doplnit zahrady stávající o nové zajímavé prvky nebo nabídnout vhodnou nejnovější techniku pro její údržbu.
V této chvíli probíhají intenzivní přípravy veletrhu a přihlášené ﬁrmy již
konkretizují podobu svých expozic.
O veletrh je letos mimořádný zájem o čemž svědčí i to, že výstavní plocha je takřka vyprodána. Zájemci, kteří chtějí v letošním roce představit
svůj sortiment určený pro zahradu a veřejnou zeleň, mají ještě příležitost
využít několika posledních volných ploch.
Za období 10-ti let si veletrh FOR GARDEN právem získal svoji pozici
mezi renomovanými veletrhy a o jeho úspěšnosti svědčí i každoročně
vzrůstající počet vystavovatelů a zvětšující se plochy jejich expozic.
Tento trend úspěšně pokračuje i v letošním roce.
Na ploše více než 3000 m2 se představí tradiční i noví tuzemští a zahraniční vystavovatelé, kteří nabídnou to nejlepší z osvědčené produkce,
ale také zajímavé novinky z oboru zahradní architektury, funkčního vybavení zahrad, zahradního nábytku, doplňků, rostlin a přípravků k jejich
pěstování a zahradní techniky.

Svojí účastí v roce 2016 veletrh znovu oživí expozice ﬁrem PILECKÝ
s.r.o., HECHT MOTORS s.r.o., spoint distribution s.r.o., ASKO a.s.,
CIME, s.r.o., z-ráj s.r.o., HARTMAN CZECH spol. s.r.o., IRIMON
spol. s r.o. a mnoha dalších tradičních vystavovatelů. Nově se na veletrhu objeví např. DRUPOL, výrobní družstvo, LANIT PLAST, s.r.o.,
PIEDRA UNO a.s., Plastia s.r.o., Swardman s.r.o. a další.
Veletrh FOR GARDEN proběhne opět souběžně s dalšími veletrhy
o bydlení:
FOR HABITAT – 23. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
FOR FURNITURE – 6. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu
DESIGN SHAKER – 5. výběrová přehlídka interiérového designu
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY – 22. specializovaná výstava nových
projektů bydlení.
Věříme, že i Vy máte spoustu důvodů vidět a být viděni v rámci přehlídky toho nejzajímavějšího, co může český i zahraniční trh v zahradních
oborech v roce 2016 nabídnout.
Rádi s Vámi opět přivítáme jaro v PVA EXPO PRAHA – nejmodernějším
pražském výstavním areálu v termínu 17. – 20. 3. 2016.
www.for-garden.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TISKOVOU KONFERENCI A ZAHÁJENÍ VELETRHU DESIGN SHAKER.

22. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA NOVÝCH PROJEKTŮ BYDLENÍ

PVA EXPO PRAHA, HALA 4 – ADMONTER MEDIA CAFÉ
www.designshaker.cz
JAN PLECHÁČ & HENRY WIELGUS

FOR HABITAT

23. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí

FOR FURNITURE

6. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu

FOR GARDEN

10. mezinárodní veletrh zahradní architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně

DESIGN SHAKER

5. výběrová přehlídka interiérového designu

www.vystavabydleni.cz

17.–20. 3. 2016

www.pvaexpo.cz
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seznam vystavovatelů
www.yaa.cz
FOR HABITAT
A&H Invest CZECH s.r.o.
AAA Realitní fond, a.s.
ABSOLOOK s.r.o.
ADIN INTERIÉR - KRATOCHVÍLOVI
Agentura Mediato
Alena DOLEŽALOVÁ - GATEX
ALERTE, spol. s r.o.
Aleš Kuchař
Allegro Group CZ, s.r.o.
Almma s.r.o.
ALUKOV a.s.
Amazonia wood s.r.o.
AmiNet s.r.o.
ANTAREF s.r.o.
Apis - zateplování oken, s.r.o.
AQUASAR - odstranění vodního
kamene
ARIATEX s.r.o.
ARTSEN
Atelier Dana 1111
ATEX Planá, s.r.o.
Bazény Desjoyaux, s.r.o.
Biokamín EU, s.r.o.
Black mamba
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.
Certus Mercatus s.r.o. (iRobot)
Cízler Rudolf
Confico Trading, s. r. o.
CRYSTAL B s.r.o.
Český Internet, s.r.o.
D & L mont CZ s.r.o.
DALTEN media s.r.o.
De Luxe STYLE s.r.o.
DESTONE s.r.o.
DODO for life
DOPOS Přelouč s.r.o.
DOVA, a.s.
Eduard Revaj
EG capital s.r.o.
EKOCIS, spol. s r.o.

EVEREL s.r.o.
FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Fleur imitée
FLOOR-EXPERTS s.r.o.
FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
Forest Lux s.r.o.
G.E.A. Vetrano, s.r.o.
GALERIE RADOST
GAPA MB s.r.o.
GEO CENTRUM s.r.o.
GERDA Slovensko s.r.o.
Globe Holding Group s.r.o.
GMF AQUAPARK PRAGUE a.s.
HETH s.r.o.
HYLA Group s.r.o.
HyperMedia, a.s.
I-Prague
IN publishing group s.r.o.
ISMC BOHEMIA, s.r.o.
Ivana Luxemburková - Kapradina
Jannai s.r.o.
Jaroslav Slezák
JEES s.r.o.
Jiří Hájek
Josef Čurda
K-Square s.r.o.
KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o.
KARSIS s.r.o.
KERAMOS PRAHA
KV CENTRUM s.r.o.
LAMARK s.r.o.
Libor Hobza
Lightway s.r.o.
LOMAX & Co s.r.o.
Ludvík Kraus
M-V Porces s.r.o.
MAMAJA group s.r.o.
Martin Čuda
Martin Ptáčník
MEDIATEL, spol. s r.o.
Městská část Praha 18
Mikolášek Pavel
Motormedia BOHEMIA s.r.o.
MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.
NEWAG spol. s r.o.

NIZZA, s.r.o.
NORTH TRADE ENERGY s.r.o.
Ondřej Šaur
PANEL PLUS PRESS s.r.o.
PAROL, s.r.o.
Pasivní dům roku
PETR BAUDYŠ
PROKLIMA - stínící technika s.r.o.
Radek Diviš - KOVÁŘSTVÍ
Realsan Group, SE
RM ROBERT MONIKA ŚLIWIŃSCY
SP.J.
ROLLO s.r.o.
Říha Vladimír - EVK
SAGE s.r.o.
SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
Sanybet s.r.o.
SEPOS, spol. s r. o.
SMART SECURITY, s.r.o.
SMART-VAC s.r.o.
Softub CZ s.r.o.
SUNCOM CZ s.r.o.
Super-Lock s.r.o.
TERRAPOLIS s.r.o.
TORIN spol. s r.o.
UBC s.r.o.
Uniform Praha, spol. s r.o.
VETOS dveře a zárubně s.r.o.
VIOLA EU s.r.o.
VISIMPEX a.s.
VITAL TREND s.r.o.
Vratový H-servis s.r.o.
W a Weinzettl, s.r.o.
Wienerberger cihlářský průmysl a.s.
WIPPRO GmbH
WM Profi s.r.o.
FOR FURNITURE
A-WebSys, spol. s r.o.
Agentura M-S-P, s.r.o.
AKSAMITE nábytek s.r.o.
Albert PONSEL GmbH & Co. KG,
Polstermöbelfabrik
ALPHA - křesla CZ, s.r.o.
Anton Vadovič

seznam vystavovatelů
ARTBY Svět Spánku
ASLANLAR s.r.o.
ASTROSAT Media, spol. s r.o.
Belterra - židle, stoly
Bezvaspaní.cz
Biano.cz s.r.o.
Biliard s.r.o.
Bytcentrum v.o.s.
CARELLI - Sdružení M. Žemlička
CFH Group, a.s.
CORHA Jihlava, s.r.o.
Časopisy pro volný čas s.r.o.
Dallmayr Vending & Office, k.s.
Deco Media s.r.o.
DELSO INTERIÉRY, s.r.o.
DOMESTAV s.r.o.
Domus Italia
DOT kuchyne s.r.o.
Dřevotvar družstvo
DUROFIBRETEX
EGOITALIANO Srl
ESPRIT BOHEMIA s.r.o.
EUROtest s.r.o.
Exclusive Products s.r.o.
Favi.cz
FILIP DUB - GIBBUS
FINESA nábytek s.r.o.
Glassbytex - Bodnár Josef
GRAND PRINC MEDIA, a.s.
HANY nábytek matrace s.r.o.
Hypoteční banka, a.s.
IFMA CZ
IMEDIUM s.r.o.
in - ELIS CZ, s.r.o.
Ing. arch. Daniela Vranová
Ing. Milan Burget - dovoz a prodej
Ing. Stanislav Novák
Jaromír Matouš M-Centrum
JECH CZ s.r.o.
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
JV POHODA s.r.o.
Kaplan nábytek s.r.o.
KAST, spol. s r.o.
KaTe Trading s.r.o.
Kolouchová Miroslava Ing.

KONSAVER s.r.o.
LB BOHEMIA, s.r.o.
Lipava s.r.o.
LIVING GLOBAL INTERIO s.r.o.
LK studio
Lusien s.r.o.
Martin PŘIBYLA
MAX - FURNITURE
MAYER CZ s.r.o.
Mgr. Dominika Bučková
MILÉNIUM ŠÍPOŠ PRAGUE s.r.o.
MIRLAND
Nábytek Sultán s.r.o.
NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Najman Libor truhlářství
NEJČI nábytek s.r.o.
NetWebs s.r.o.
NEXUS GROUP s.r.o.
No. 1 Family, kom. spol.
NOMA nábytek s.r.o.
NUDE Juice and Smoothie co., s.r.o.
Oeseder Mobel-Industrie Math.
Wiemann GmbH a Co. KG
P+R s.r.o., JAWA nábytek
Pavel HLOBIL TRUHLÁŘSTVÍ
Petra Bellova (CykloVidim)
PF NÁBYTEK spol. s r.o.
PHASE SLOVAKIA s.r.o.
PK-interier - Pavel Kružík
Postelia s.r.o.
POSTRES, s.r.o.
PRESSING TIME s.r.o.
Purtex s.r.o.
ROTT s.r.o.
SEDEA, s.r.o.
StarDeco s.r.o.
Sunrise Distribution s.r.o.
Šiba Plus s.r.o.
Štěpán Kos - TOPP
T.G.H. DESING s.r.o.
TAPO LIVING s.r.o.
TENET Marketing s.r.o.
Tomáš Kovařík
Trachea, a.s.
TrustYard s.r.o.

UBUD INTERIER s.r.o.
Vilém Duchoň - výroba čalouněného nábytku
WERTO s.r.o.
WPC CZECH s.r.o.
ZFP Interiors, s.r.o.
Zrkadlá - Fabián, s.r.o.
DESIGN SHAKER
ABB s.r.o. Elektro - Praga
ADMONTER MEDIA CAFÉ
aheadmedia s.r.o.
ALAX spol. s r.o.
ANCOR CZ s.r.o.
ANKA M+N, spol. s r.o.
ANVI TRADE s.r.o.
Artemide - SELENE spol. s r.o.
Atlas AG
AULIX lighting spol. s r.o.
AXOM KLADNO s.r.o.
BAUER MEDIA, v.o.s.
Benlemi
BHCPRO s.r.o.
Blum, s.r.o.
Bohemian design
Casamoderna
Cesty dřeva
CZECH DECO TEAM
CZECH RETRO
Czech Shape
Dallmayr Vending & Office, k.s.
Deelive
Design fabrika
DESIGN GALLERY
DEVOTO
DiS. Iva Bastlová
DR interier s.r.o.
Drumben, s.r.o.
DRUPOL, výrobní družstvo
Dřevotvar družstvo
EGGX
egoé s.r.o.
Elettromec CZ s.r.o.
ERA Média, s.r.o.
Fain Wood s. r. o.
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FAVOUR store s.r.o.
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
FLOWER COMPANY s.r.o.
FORM, spol. s r. o.
FUSIONarchitects s.r.o.
GET INSPIRED s.r.o.
Hana Kroa
Harddecore s.r.o.
Hezkey s.r.o.
Idea Gentlemen s.r.o.
Ing. arch. Helena Dařbujánová
INNEX CZ s.r.o.
Interiery Vega - Ing. Jarmila Hečlová
Ivan Kocián
J.K. trade
Jakub Velínský
Jana Soldánová - Anthurium
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
Jiří Ďuriš (HogoFogoDesign)
JITONA a.s.
Kartoons
Kateřina Smolíková sklo
KAZETO, společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)
KMD PLUS s.r.o.
KOOULE.CZ ALENA NOVOTNÁ
KOVONAX spol. s r.o.
KREINER, spol. s r.o.
KRONOSPAN CZ, spol. s r.o.
KŘÍŽ, spol. s r.o.
Kubák, tkalcovna Strmilov, k. s.
La Komoda s.r.o.
LACANCHE
Laurens Czech Republic s.r.o.
Linda Vrňáková
Linea Nábytek - Sdružení
podnikatelů - Jara
Little design realizace s.r.o.
LUSITO - Diana Turinová
LUXURY GUIDE, s.r.o.
Magicrete s.r.o.
Markéta Fleischnerová
Mendelova univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta
MgA. Alena Hájková

mminterier
Mooza architecture
Nachtmann
Nanoleaf
NEWBLACK, Mgr. Kateřina Kočařová
NORTH TRADE ENERGY s.r.o.
Ondřej Pelikán designer
Panslavista s.r.o.
papelote s.r.o.
PENTA CZ s.r.o.
PLASTIA s.r.o.
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
Realitní televize s.r.o.
Reformát
Retronaut
RIM - CZ, spol. s r.o.
ROTT DESIGN s.r.o.
Saffron Beds
Space4Kids s.r.o
spoint distribution s.r.o.
STAR INTERIER
Sušienkovo s.r.o.
Šimek interier s.r.o.
TON a.s.
TRIANT s.r.o.
TWIN s.r.o.
VAGNERPLAST spol. s.r.o
VAREX CZECH s.r.o.
VAVEX 1990 s.r.o.
VELBATES s.r.o.
Vilém Duchoň - výroba čalouněného
nábytku
Vilímková Dudák & Partners
Consulting, s.r.o.
VZORKOVNA
WERTO s.r.o.
FOR GARDEN
AGRO CS a.s.
All Plants s.r.o.
ama Czech s.r.o.
ART Bazény s.r.o.
ASKO a.s.
Atelier Green & White: Ing. Jiří
Baroch - projektování zeleně

AZ Ekotherm, s.r.o.
BAM MOBIL s.r.o.
Bláha & Hudek s.r.o.
BLAKAR TRADING s.r.o.
Bohumil Št‘astný
Bonsai centrum s.r.o.
BRICKLAND s.r.o.
CIME, s.r.o.
CULATELO s.r.o.
Česká zahradnická akademie
Mělník
Česká zemědělská univerzita
v Praze
ČESKÉ PLOTY, s.r.o.
Český zahrádkářský svaz
DIMENZA a.s.
DLH Hrdina spol. s r.o.
DOPPLER CZ spol. s r.o.
DOVA, a.s.
DR. SOIL UG (HAFTUNGSBESCHRANKT)
DRUPOL, výrobní družstvo
Dřevoslav s.r.o.
DURPETA JSC
Ekogreen, s.r.o.
FaKOPA s.r.o.
FHU HUSE Sebastian Hulboj
FLORAVIL, s.r.o.
FOND CAPITAL s.r.o.
GABRIEL s.r.o.
Garden park Praha
Gardners - zahradní architektura s.r.o.
GODELMANN CZ, s.r.o.
GOSPODARSTWO Rolne ‚EDEN‘
GRENEX s.r.o.
Hartman Czech spol. s r.o.
HECHT MOTORS s. r.o.
Helper a partner s.r.o.
Heretas plus s.r.o.
HORKA stavební, spol. s r.o.
Hruška design
Ing. Hraňová Alena
Ing. Jiří Sedlák - VETAS
Ing. Libor Štolc - PC DESIGN
INTERSERVIS Export - Import s.r.o.
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INTREA-PIKO s.r.o.
IRIMON, spol. s r.o.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
ITTEC spol. s r.o.
Ivana Musilová-KOCOURKOV
V KAPLI
Jaga Media, s.r.o.
Jaroslava Kraibichová, B - M - K
Josef Roušal - Zahradnické
služby
Josef Vítovský
Kaelus s.r.o.
Kámen Becke Moravia, s.r.o.
KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o.
KERAMIKA DUB s.r.o.
La casa nova s.r.o.
LANIT PLAST, s.r.o.
Living in green s.r.o.
LUKA GARDEN s.r.o.
LUKON BULBS
M + H, Míča a Harašta s.r.o.
M B C s.r.o.
McBerg s.r.o.
Mgr. Markéta Rigová
Michal Strakoš (SVIH)
MiVAL - Milan Valášek
Monika Prouzová
Nadace Partnerství
Nářadí - Karel Jiránek s.r.o.
NEW GARDEN s.r.o.
NORMAN spol. s r.o.
Pecina s.r.o.
PECHAR s.r.o.
PENTA CZ s.r.o.
Petr Baďura
PIEDRA UNO a.s.
PILECKÝ, s.r.o.
PLASTIA s.r.o.
Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.
POGRA s.r.o.
PPH JAAR S.C.J.A. WOJCIECHOWSKI
PRO VOBIS, s.r.o.
PROFI-TERASY
Profigrass s.r.o.

Profi Press, s.r.o.
Progrill, s.r.o.
Radek Husták
Radek Tvrzník
RADOSVIT
RAIN.CZ, s.r.o.
Richard Čech
ROBAS spol. s r.o.
ROLUX žaluzie s.r.o.
SEED SERVICE s.r.o.
Seedsgo s.r.o.
Sesečeme posečeme: Dominik
Suchý - Údržba zeleně
SILVADEC SA
SIMPLETIS s.r.o.
SOLITERA PLANT s.r.o.
Svaz zakládání a údržby zeleně
SWARDMAN, s.r.o.
TEEK
Terasy EXPERT s.r.o.
terrasystems czech s.r.o.
TESM SP. Zo.o. SKA
TEXIM s.r.o.
TRANSFORM a.s.
Václav Holas - LED ZAHRADA
VIKI FRUIT s.r.o.
Vladimír Krejčíř Zahradnictví
Vladimír Udržal
W. Kordes Söhne Rosenschulen
GmbH & Co KG
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
ZEROT s.r.o.
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
4 PROPERTY a.s.
AAA Realitní fond, a.s.
APEX ARCH, s.r.o.
Areál Černý Důl s.r.o.

Asociace realitních kanceláří České
republiky
ASTROSAT Media, spol. s r.o.
Borgis, a.s.
Broker Consulting, a.s.
CCB, spol. s r.o.
Czech Exclusive, s.r.o.
Časopisy pro volný čas s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Český Internet, s.r.o.
D2B Group, a.s.
DALTEN media s.r.o.
DSK Praha, domy stavěné
na klíč, s.r.o.
EKOSPOL a.s.
Fincentrum a.s.
GRAND PRINC MEDIA, a.s.
HyperMedia, a.s.
IMEDIUM s.r.o.
IN publishing group s.r.o.
JRD Development s.r.o.
Karel Richter
M & K Development, a.s.
MEDIATEL, spol. s r.o.
Mgr. Dominika Bučková
Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s.
Moravská stavební – INVEST, a. s.
MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.
NetWebs s.r.o.
NEXUS GROUP s.r.o.
Nové Chabry - C, s.r.o.
Oldřich Šimůnek
Pražská správa nemovitostí,
spol. s r.o.
Pricetown s.r.o.
Real-Treuhand Reality s.r.o.
Skanska Reality a.s.
Společnost pro Cenové mapy ČR
s.r.o.
Stavební bytové družstvo Praha
Tomáš JOHÁNEK
TRIGEMA a.s.
UNIGA - CZ a.s.
YIT Stavo s.r.o.

Ředitelka obchodního týmu
BYDLENÍ
Ing. arch. Maria Wohlrabová
T: 222 891 244
M: 739 306 332
wohlrabova@abf.cz
Manažerka veletrhů
FOR INTERIOR; FOR FURNITURE
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
FOR HABITAT - sekce dekorace
Soňa Scheeová
T: 225 291 224
M: 739 003 165
scheeova@abf.cz
Manažerka veletrhu
FOR GARDEN
Ing. Regina Fibichová
T: 225 291 238
M: 602 302 771
fibichova@abf.cz
Produkce
Bc. Alexandra Wohlrabová
T: 225 291 141
M: 739 003 170
alexandra.wohlrabova@abf.cz

Ředitelka veletrhu
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
Jana Nosálová Kálalová
T: 225 291 230
M: 602 229 017
nosalova@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

7. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků

FOR GASTRO	
& HOTEL
6. m
 ezinárodní veletrh hotelového
a restauračního zařízení, potravinářství
a gastronomie

29. 9. – 2. 10. 2016
A NA SOUBOR JARNÍCH VELETRHŮ
FOR HABITAT

24. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí

FOR FURNITURE  7. m
 ezinárodní veletrh nábytku a bytového
designu
FOR GARDEN
DESIGN SHAKER

11. m
 ezinárodní veletrh zahradní architektury,
nábytku, techniky a zeleně
6. výběrová přehlídka interiérového designu

BYDLENÍ,
NOVÉ PROJEKTY 23. s pecializovaná výstava nových projektů
bydlení

23. – 26. 3. 2017

ABF, a.s.
veletržní správa
Mimoňská 645
190 00 Praha 9 – Prosek

