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Nenechte si ujít to nejlepší z jarního souběhu veletrhů bydlení FOR HABITAT 2018 a přijďte
do Letňan!
Již ve čtvrtek začínají největší jarní veletrhy bydlení, interiérů, zahrad a designu v ČR - FOR HABITAT, FOR
GARDEN, FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER, DESIGN V KOUPELNĚ a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, které můžete
navštívit od 22. – do 25. 3. 2018 v PVA EXPO PRAHA, Letňany. Souběh veletrhů bydlení láká na novinky,
trendy a inovace od téměř 600 českých i zahraničních společností. Poprvé bude součástí tohoto souboru i
specializovaná přehlídka DESIGN V KOUPLENĚ.
Na co se můžete těšit?
Biometrická postel Magni Smartech obsahuje technologii, která zaznamenává a průběžně monitoruje
kvalitu spánku. Vedle základních funkcí nabízí i rychlou regeneraci ve stavu beztíže, funkce proti chrápání a
jiné. Nový patent společnosti Magniflex byl představen na veletrhu CES v Las Vegas a nyní je poprvé
uváděn na trhu v České republice na veletrhu FOR INTERIOR!
V rámci Italského dne (23. 3. 2018) navštivte též přednášku Marca Magniho, která se bude týkat výzkumu a
vývoje společnosti Magniflex. Kromě ní si budete moci poslechnout i majitelku a uměleckou ředitelku
toskánské koupelnové firmy Devon&Devon Paolu Tanini nebo české zástupce ikonické designové značky
Kartell.
Největší zahradní veletrh FOR GARDEN ukáže opět průřez všemi zahradními obory včetně kvalitní zahradní
techniky např. od firmy CIME s legendárními americkými sekačkami Walker Mowers, či zahradní architektury
s betonovými prvky inspirovanými vzhledem dřeva od české společnosti Beton Brož.
Součástí bude i floristická show, nebo výstava fotografií Strom roku.
DESIGN SHAKER, to je ucelená přehlídka interiérového designu, která již sedmým rokem uvádí trendy
a tvorbu významných, ale i začínajících designérů. Výběr probíhal pod vedením kurátorky Ing. arch. Hany
Medkové a expozice zde budou mít značky jako je Linge Roset, Casamoderna, Triant,Inex, Kartell ale také
zde budou například designéři Jakub Velínský či Hana Kroa, kteří přímo pro přehlídku vytvořili a prvně ukáží
své nové kolekce a produkty.
Nevynechejte ani unikátní příležitost prohlídnout si novinky od „koupelnových“ značek, které doposud
vystavují své produkty především v zahraničí. Ti se uvedou v rámci premiérové přehlídky DESIGN
V KOUPELNĚ. Lákadlem budou jednoznačně věhlasné firmy Kaldewei, Hansgrohe,Hüppe, ale i mnoho
dalších.
Pro všechny, kdo chtějí mít přehled o aktuálních bytových projektech, je tu veletrh BYDLENÍ, NOVÉ
PROJEKTY, kde vám budou k dispozici zástupci větších i menších developerů, uvádějící širokou nabídku
nových projektů. Můžete navštívit expozice Pražské správy nemovitostí, která má v portfoliu unikátní loftový
projekt Vanguard. Uvidíte zde nabídky firem Geosan, Ekospol, YIT - bydlení ve finském stylu či developera
JRD.
Bohatý doprovodný program uvádí každý den veletrhu zajímavé přednášky, semináře i workshopy.
Připomeňme třeba již zmiňovaný DEN V ITALSKÉM STYLU, floristickou show, nebo víkendové worshopy
designérů. Celý program naleznete na webu: http://forinterior.cz/program
Ve spolupráci s internetovou televizí TVBydleni.cz bude v rámci veletrhu probíhat soutěž pro návštěvníky
veletrhu o luxusní kontinentální postel ECLIPSE firmy Materasso v hodnotě 170 000 Kč.
Více informací o vystavovatelích, doprovodném programu i soutěži naleznete na stránkách.
www.forinterior.cz
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