MEDIA PR – DESIGN V KOUPELNĚ

MÍT VYSNĚNOU KOUPELNU
Chcete, aby vaše koupelna vypadala stejně skvostně jako v boutique hotelu či ve vašem oblíbeném
wellness? Ať už stavíte úplně novou nebo rekonstruujete starou, přijďte načerpat inspiraci ve dnech 22. až
25. 3. 2018 do PVA EXPO PRAHA v Letňanech na přehlídku DESIGN V KOUPELNĚ. Letos se ve výstavním
areálu úplně poprvé představí to nejlepší z koupelnového designu v ČR. Návštěvníci mají navíc velmi
unikátní příležitost prohlídnout si novinky značek, které doposud vystavují své produkty především
v zahraničí.
Společnost PROCERAM, která se stala hlavním partnerem přehlídky, vybírá do svého portfolia značky
přinášející na trh inovace a nové trendy. V Hale 6 představí dodavatele keramických obkladů, dlažeb,
sanitární keramiky, sprchových koutů, vodovodních baterií, van, doplňků atd. Tedy všeho, co vaši koupelnu
doladí do poslední tečky. Své představy a potřeby budete moci na jednom místě konzultovat se zástupci
značek ALCA PLAST, AXOR, EMCO, HANSGROHE, HUPPE, IDEAL STANDARD, KALDEWEI, RAKO, RIHO,
TECHNOART a ZEHNDER.
Pojďme si některé z nich blíže představit.
Trademarkem německé firmy Kaldewei jsou extra ploché sprchové kouty vyrobené ze smaltované oceli,
které jsou nanejvýš odolné a přitom velmi hygienické. Dalšími zástupci našich západních sousedů jsou:
Hansgrohe měnící svým progresivním přístupem koupelnu v místo estetiky a dobré pohody. Velmi konkrétní
demonstrací je řada SELECT se sloganem „Tlačítko, které vše mění“. Dále Hüppe, jenž se zabývá výrobou
sprchových koutů už více než 60 let a umí vyrobit ten Váš na míru. Firma Emco se věnuje výrobě luxusních
koupelnových doplňků. Ty jsou výjimečné exkluzivním designem a vysokou kvalitou, měnící koupelnu v
naprosto dokonalý interiér.
Historie značky Ideal Standard začala před 137 lety v USA v malé továrně založené dvěma irskými
přistěhovalci. V roce 1969 vyvinula první závěsné WC, v roce 1970 první kartuši s keramickými disky či
sanitární akrylát jako materiál pro výrobu van. Ideal Standard přináší inovace za konkurenceschopné ceny.
Holandská značka RIHO znamená spolehlivost. Proto je také poskytována na výrobky RIHO záruka 10 let,
která se vztahuje na jasnost a stálost barev i tvaru. Všechny produkty pocházejí ze závodu postaveného
nedaleko Moravského krasu.
Společnost Technoart ve Všerubech u Plzně vyrábí veškeré standardní tvarové doplňky, jako jsou např. sokly,
schodovky, listely apod., ale také speciální přelivové hrany bazénů, kuchyňské a koupelnové desky nebo
atypická schodiště vyráběná na míru.
Ryze česká firma Alca plast spolupracuje s předními českými designéry při tvorbě nových výrobkových řad.
Například za kolekci ovládacích tlačítek FLAT získala Red Dot Award 2014.
Zástupci výrobců vám poradí při výběru vhodných produktů z pohledu designu, funkčnosti, technických
parametrů a zároveň ceny. Kromě toho zde budou odborníci připraveni diskutovat o vašich projektech
většího i menšího rozsahu. Seznámíte se s novinkami, trendy, ale i technickými inovacemi jednotlivých
výrobků. V expozicích bude připraven dostatek katalogů, které si můžete odnést domů a následně si v klidu
zrekapitulovat své čerstvé poznatky a vytvořit své první či již finální návrhy.
Přijďte se inspirovat novinkami v oblasti koupelnového designu.

Součástí přehlídky bude také studio internetové televize TVBydlení.cz, kde mají návštěvníci možnost se
seznámit s produkcí a zákulisí této TV. Návštěvníci budou moci opět soutěžit o luxusní postel značky
Materasso. Více informací k soutěži naleznete na stránkách http://www.tvbydleni.cz/souteze/.
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Charakteristika:
DESIGN V KOUPELNĚ, jedinečná přehlídka koupelnového designu, která uvádí přední producenty keramiky a
koupelnového vybavení. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost seznámit se s inovacemi a světovými novinkami.

Přehlídka je součástí souběhu jarních veletrhů FOR GARDEN, FOR HABITAT, FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER a
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY.
Kde: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Kdy: 22.–25. 3. 2018
Odkaz: www.designvkoupelne.cz

Okénko – přehlídka designu v Letňanech:
Navštivte největší jarní přehlídku interiérového a koupelnového designu.
22.– 25. březen 2018 v PVA EXPO PRAHA
Již sedmým rokem výběrová přehlídka, která je součástí souběhu veletrhů bydlení, představuje nejnovější novinky a
trendy významných českých i zahraničních designérů. Snahou organizátorů je propojit kvalitní designéry a etablované
firmy pro navázání dlouhodobé spolupráce.
Nově je součástí také jedinečná přehlídka koupelnového designu nazvaná DESIGN V KOUPELNĚ, která uvádí přední
producenty keramiky a koupelnového vybavení. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost se seznámit s inovacemi a
světovými novinkami.
Kdy: 22.– 25. 3. 2018
Kde: PVA EXPO PRAHA, Letňany
http://designshaker.cz/
http://designvkoupelne.cz/
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