Českou kvalitu představí firmy na FOR
FURNITURE
Česká výroba nábytku bude k vidění na letošním veletrhu nábytku a designu FOR
FURNITURE. Výrobky s puncem kvality, kterým je značka Česká kvalita – Nábytek,
mohou návštěvníci vidět od 23. do 26. března v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Součástí veletrhu bude i letos přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. Více
informací najdete na webových stránkách www.forfurniture.cz
Ten, kdo hledá jedinečné a kvalitní výrobky by měl přijít na letošní veletrh FOR FURNITURE,
který začíná ve čtvrtek 23. března. Na tomto veletrhu nábytku a bytového designu se
představí desítky českých i zahraničních výrobců a dodavatelů nábytku. Právě v letňanském
areálu PVA EXPO PRAHA najdou návštěvníci největší výběr klasického či moderního
nábytku na jednom místě.
Na FOR FURNITURE se prezentují společnosti, které nabízejí něco víc, než co najdou lidé v
běžných obchodních domech. Výrobky od českých truhlářů a čalouníků jsou mnohdy
výrazně kvalitnější a designově propracovanější. Navíc jsou vyvíjeny pro české spotřebitele s
přihlédnutím na tuzemské požadavky a nepodléhají globálnímu konceptu unifikovaného
vkusu. Díky značce Česká kvalita – Nábytek, kterou uděluje a spravuje Asociace českých
nábytkářů si mohou být nakupující jisti, že nábytek vyrábí firma s nadstandardním přístupem
ke kvalitě a k péči o zákazníka.
Česká kvalita – Nábytek je značka, která se vztahuje na jednotlivé kusy nábytku a výrobkové
řady nábytku po zhodnocení kvality a náročných testech. Hodnocení provádí třetí osoba,
jakou je soudní znalec, certifikovaná zkušebna nebo hodnotitelská komise jmenovaná
představenstvem Asociace českých nábytkářů. Vždy je ovšem kvalita prověřována třetí
nezávislou osobou. Značka Česká kvalita je státním programem podpory kvality. Více
informací o značce Česká kvalita najdete na http://www.czechfurniture.com/
Spolu s veletrhem FOR FURNITURE bude v areálu k vidění kompletní přehlídka oboru
bydlení na souběžných veletrzích FOR HABITAT, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER a na
specializované výstavě BYDLENÍ, nové projekty. Poprvé proběhne v rámci tohoto souboru i
specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forfurniture.cz
Kontakt pro média:
Ing. Alena Bradáčová, PR manažerka, e-mail: bradacova@abf.cz, mobil: 739 003 164

