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KATALOG
PRO OBCHODNÍKY

bonusy
a slevy
Vigar

Uklízejte stylově! Španělská
značka Vigar
VÝHRADNĚ
NA VELETRHU
vnáší nový pohled na předměty běžné potřeby.
Vtipné, barevné, veselé, šokující
(ale vždy nevšední) doplňky. Najděte,
co se vám líbí.. a buďte sví!

FOR HOME DECOR
BONUS

KONTRAKTAČNÍM VELETRHU
DEKORACÍ, SKLA, STOLOVÁNÍ
A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ

Na výstavě poskytneme
10% slevu na značku By-inspire.

3. – 5. 9. 2015
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Svíčky s měnícím se počtem plamínků
Klasické svíčky svítí. Alusi® svíčky fascinují.
Objevte dávné tradice v novém světle.

Zvláštností těchto dekorativních svíček je, že se plamen
rozděluje a zase spojuje – svíčky obsahují více knotů a během
své doby hoření mění počet plamenů. Pohled na pomalu se
roztávající svíčku je tedy opravdovým zážitkem.
Všechny svíčky v kolekci Alusi® mají svůj vlastní jedinečný tvar –
tvar pohybující se sochy.

®

Společnost Alusi je součástí skupiny Hartley&Marks Group,
jež je známa po celém světě díky diářům a zápisníkům
značky Paperblanks® - www.paperblanks.com.

• Svíčky jsou navrhovány v Německu, vyráběny jsou v Kanadě.
• Jsou balené v dárkové krabičce, která vedle svíčky obsahuje
nehořlavou podložku.
• Svíčky jsou v barvě bílé, černé a červené.
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BONUS
Pro objednávky uzavřené na veletrhu máme
připraveny výhodné veletržní akční ceny.

www.autronic.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C3

Na veletrhu Vám nabídneme
zejména novinky zimních
a celoročních bytových dekorací.

BONUS

Uvidíte zde lucerny, dekorační přízdoby, různé andělíčky,
skleněné a proutěné vánoční dekorace.
Naším celoročním sortimentem jsou dárky a doplňky
v klasickém i retro stylu, proutěné košíky, ošatky a věnce,
kovové dekorace, aromalampy, krabičky na kapesníčky,
drobný nábytek, hodiny, obrazy, vázy, dekorační panenky.
Pro celkové doladění Vašich prodejních prostor jistě oceníte
i nabídku exkluzivních pěnových květin a také klasických
umělých květin i stromů.

KATALOG

PRO OBCHODNÍKY
Při objednávce na veletrhu
nabízíme slevu 5%
(při objednávce nad 5 000,- bez DPH). FOR HOME DECOR
3. – 5. 9. 2015

www.bakly.cz
ČÍSLO STÁNKU
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Novinka od Galzone - to jsou měděné dózy
na potraviny. Jsou moderní i retro zároveň!
A pokud se Vám líbí
měděné doplňky tak to
zdaleka není vše!

...a naše nejprodávanější kolekce hrnků
se konečně dočkala talířů a misek.
Nechybí Vám doma?

V nabídce BAKLY, s.r.o. naleznete tyto značky:
KJ Collection (DK) – skandinávské dekorace (interiérové a exteriérové) a bytové doplňky, svíčky a ubrousky | Galzone (DK)
– kuchyňské doplňky s nádechem Skandinávie, porcelán a doplňky pro každodenní použití u Vás doma nebo i v restauraci |
Zone (DK) – koupelnové a kuchyňské doplňky ve všech barvách a provedeních | Villa Collection (DK) – pestrá kolekce svíček,
která Vás uchvátí vůní i barvami | Leopold Vienna (NL) – dárky pro milovníky kávy, čaje a vína a doplňky pro fanoušky grilování |
Bredemeijer (NL) – servírovací konvičky a sklenice na čaj a kávu | Zilverstad (NL) – bytové doplňky, dekorace a dárky pro děti
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Pro obchodníky
nabízíme slevu 5%
ke každé objednávce.

BONUS

www.bellecandles.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C1

ručně
malované,
dárkové

svičky
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Stylové bytové dekorace
BYTOVÉ A INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | STYLOVÝ NÁBYTEK | ZAHRADNÍ NÁBYTEK | LUXUSNÍ BYTOVÉ DOPLŇKY

Nabízíme široký sortiment stylových bytových dekorací,
drobných dárků pro každou příležitost i luxusní doplňky
pro Vaše náročné zákazníky.
Jsme přímí dovozci zboží z Asie i Evropy.

KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
To vše najdete v našich velkoobchodech
v Jesenici, Lipencích a Českých Budějovicích.
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www.cedr.cz
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Na jedné straně domov
elegantní a jednoduchý...

Společnost CEDR group
již mnoho let nabízí
pro vaše bydlení výběr ze světově uznávaných značek,
které kladou důraz nejen na design a kvalitu,
ale zároveň splňují

to, co od domova očekáváte...

...pocit
Vašeho domova
Na druhé straně
domov útulný...

Již na jaře letošního roku byla měděná
barva středem zájmu všech designerů.
Jelikož tato barva domovu opravdu sluší,
vsadila značka ANDREA HOUSE
na jistotu a věnovala tomuto velkou
pozornost.
Novinky pro letošní podzim a zimu
jsou proto stále na měděné vlně.
Vzhledem k tomu, že tato
španělská značka nabízí nejen
dekorace, ale i doplňky
do kuchyně, koupelny, osvětlení
i drobný nábytek, můžeme
tak nabídnout ucelený koncept
v jednom stylu.

V neposlední řadě
domov bezpečný...

V tento okamžik nastupuje holandská značka Bastion Collection, která je již několik let srdeční záležitostí žen, které
mají rádi domov hřejivý. Chlupaté deky a polštáře v mnoha
odstínech, keramické hrnečky a další doplňky jsou přesně
tím doplňkem, který dělá tu správnou domácí atmosféru
plnou pohody a klidu.

Značka ZAK! Designs, která se věnuje především výrobě plastového nádobí splňuje nejen požadavek na to mít
prostřeno hezky, ale také bezpečně. Na začátku sáhnete
po těchto produktech pro vaše zahradní stolování, nebo pro
bezpečné servírování pro vaše děti. Ve finále ale zjistíte,
že miska, hrneček, sklenička nebo džbán Vám tak sednou
do ruky, oku lahodí a svoji funkci
plní s lehkostí, že se stane nádobí
této značky vašim všedním
společníkem. I novinky této
značky nás opět potěší
v podzimních barvách.
Pro letošní rok k zelené
a fuchsiové nabídneme
ještě kaštanově hnědou.

KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
Na Vaši návštěvu na naší expozici
se jako vždy moc těšíme.

FOR HOME DECOR
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Edwilan, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 v Ostravě.
Od jejího vzniku je sortiment zaměřen na dovoz umělých květin,
dekorativního a dárkové zboží.
Dvakrát ročně navštěvujeme naše dlouholeté výrobce v Asii
a největší veletrhy v Číně a Hong-Kongu. Díky tomu Vám můžeme
nabízet na každou sezonu novou kolekci zboží.
Naše společnost nespolupracuje s hypermarkety, takže Vám
zaručujeme originalitu na našem trhu.
Skladem máme přibližně 6 000 druhů položek, na prodejní ploše
1 600 m2.
Distribuci zboží po celé ČR zajišťujeme vzorkovým autem, kde je
přes 2 000 sezonně obměňovaných položek.
Dlouhodobě se účastníme výstav pořádaných v Praze Letňanech
a v Holešovicích.
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www.egodekor.cz
ČÍSLO STÁNKU
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Společnost Ego dekor již přes 20 let přináší na český
a slovenský trh výrobky, jejichž jediným cílem je pohladit po duši,
navodit pocit pohody a pomoci vykouzlit opravdovou atmosféru
domova. Všechny výrobky jsou vybírané s láskou a respektem
k poměru kvality a ceny.
Vlastní kolekce výrobků Ego dekor se vyznačuje čistou linií,
jednoduchostí a zároveň praktičností. Většina výrobků je vyráběna
ručně z materiálů jako je kov, sklo, proutí, dřevo nebo polystone.
V portfoliu kolekce jsou zastoupeny všechny typy bytových
a zahradních doplňků, od drobností pro radost po nábytek,
a elektrické lampy a lustry.
Společnost Ego dekor zároveň zastupuje některé evropské
společnosti na českém a slovenském trhu. Patří mezi ně
francouzská sklárna La Rocher, která vyrábí své skleněné výrobky
kontinuálně již od 12. století, holandská společnost Esschert
design, která získala řadu evropských ocenění v rámci zahradního
designu, holandská společnost Metro, která dodává na evropský
trh nádherné polštáře a textilie pro domácnost, které jsou vyráběny
fair trade, rakouskou společnost Florex, vyrábějící mýdla a jiné
produkty z ovčího mléka a německá společnost Green Bell, která
dováží do Evropy dřevěný nábytek.
Na výstavě bude prezentován výběr ze všech nových kolekcí
zmiňovaných značek.

Těšíme se na Vás

BONUS
Pro veletržní návštěvníky bude připraven
speciální slevový katalog
se slevami 20 – 50% na velkoobchodní ceny.
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Flortrend s.r.o.

www.flortrend.cz
ČÍSLO STÁNKU
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...velkoobchod
s dlouhou tradicí

Od ledna 2015 společnost svůj prodej pro Čechy soustředila
na jedno místo. Na ulici Žirovnická /vedle Jižní spojky/ Praha 10,
si na více jak 2 000 m2 pro zákazníky připravila bohatou kolekci
umělých květin, dekorací, zápichů, suchých plodů a květin,
keramiky, designových obalů a dalších potřeb pro floristy.
Sortiment, který nabízí je pečlivě vybraný dle nejnovějších trendů
v Evropě. Firma zajišťuje i velké dekorace a obaly pro interiérové
architekty. Nabízí nejširší výběr luxusních umělých orchidejí a dalších
květin, dekoračních dřev a jiné.
Od roku 2014 zastupuje Flortrend německého výrobce svíček
Wiedemann. Kvalitní a hezké svíčky splňují i ty nejnáročnější
požadavky zákazníků. Vedle adventních svíček jsou to i svíčky
na svatby, svíce do kostelů, SPA svíčky a jiné.
Pravidelně rozvážíme zboží po celé republice.

Velký sortiment zboží na Vánoce 2015, Valentýna, Den Matek,
Jaro 2016, Svatby ad. | Exkluzivní umělé květiny |
Květinové obaly pro interiér i exteriér | Kompletní sortiment
svíček | Suché plody a květiny | Stuhy a floristické doplňky

FLORTREND s.r.o., Hlavní 1562,141 00 Praha 4

Velký sortiment zboží na Vánoce 2015, Valentýna, Den Matek, Jaro 2016, Svatby ad. | Exkluzivní umělé květiny |
Květinové obaly pro interiér i exteriér | Kompletní sortiment svíček | Suché plody a květiny | Stuhy a floristické do
Velký sortiment zboží na Vánoce 2015, Valentýna, Den Matek, Jaro 2016, Svatby ad. | Exkluzivní umělé květiny
KATALOG
svíček | Suché plody a květiny | Stuhy a floristické do
Květinové obaly pro interiér i exteriér | Kompletní sortiment
PRO OBCHODNÍKY
Velký sortiment zboží na Vánoce 2015, Valentýna, Den Matek, Jaro 2016, Svatby ad. | Exkluzivní umělé květiny |
Květinové obaly pro interiér i exteriér | Kompletní sortiment
svíček | Suché plody a květiny | Stuhy a floristické do
FOR HOME DECOR
3. – 5. Matek,
9. 2015 Jaro 2016, Svatby ad. | Exkluzivní umělé květiny |
Velký sortiment zboží na Vánoce 2015, Valentýna, Den
Květinové obaly pro interiér i exteriér | Kompletní sortiment svíček | Suché plody a květiny | Stuhy a floristické do

www.flowergift.cz
ČÍSLO STÁNKU
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Naše společnost je autorizovaným distributorem vonných
produktů na území České a Slovenské Republiky.
Doménou je export, import netradičních a výjimečných vonných
dárků a luxusních mýdel s ověřenou kvalitou. S láskou a péčí se
těmto osvědčeným produktům věnujeme více jak 19 let.
Jako jediný dovozce nabízíme našim odběratelům netradiční
„Zlatá mýdla 250g“ s obsahem 0,01g 23kar zlata.

Zveme Vás na tuto výstavu
k nahlédnutí našich produktů
a novinek, které jsou
osvědčené pro svou kvalitu
a hlavně trvanlivost
od nejvýznamnějších
světově uznávaných
výrobců...
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www.gddesign.cz

GD design s.r.o.
SVÍČKY

DEKORACE
SKLO

ČÍSLO STÁNKU
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Odlište
svůj interiér
...a vpusťte si do bytu retro. Nabízíme vám
rámečky, keramiku, krabičky, lucerny, miniatury,
věšáky, stojany na bižuterii, nábytek a mnoho
dalšího v tomto oblíbeném stylu. Retro doplňky
dodají interiéru nový rozměr. Kromě dřevěných,
plechových nebo textilních dekorací vám
rovněž nabízíme spoustu keramiky. Líbí se vám
jednoduchý a zároveň elegantní styl, styl něžný
a romantický nebo preferujete provensálský styl
s oblíbeným motivem uklidňující levandule? U nás
si přijde na své každý.
Svíčka
čajová konvička
Postavte si v kuchyni
na parapet, stůl nebo
poličku tuto čajovou
konvičku, která na první
pohled nevypadá
jako svíčka. Svíčka,
která každého zaujme
a překvapí.

Novinka PurPur
Vůně mýdel a vonných
věšáčků vás ohromí! 100%
přírodní a zdravotně nezávadná kosmetika ručně
vyráběná v Maďarsku, bez
obsahu barviv. Přijďte si
přivonět!

BONUS

10 % extra sleva
pro velkoobchodní objednávky vytvořené na našem stánku
v průběhu veletrhu.
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Specializovaný velkoobchod a maloobchod - prodejce tradičních skleněných
vánočních ozdob, více jak 1 000 druhů v nabídce od předních českých výrobců
(HAN s.r.o. JIČÍN, SLEZSKÁ TVORBA OPAVA, DUV Dvůr Králové n. Labem)
Exkluzivní design – najdete pouze v našem sortimentu
Celoroční prodej na e-shopu
Velkoobchodní slevy nejen během veletrhu

• Hladké i dekorované ozdoby různých tvarů a velikostí (sady i jednotlivé kusy) • Špice do
velikosti 70 cm • Nepřeberné množství ručně malovaných figur • Foukané labutě a ptáci
• Umělé vánoční stromky, girlandy a věnce • Elektrické osvětlení • Vánoční řetězy a lamety
• Okenní dekorace • Prskavky, františky a purpura

BONUS
Výstavní sleva 10%
na celý sortiment.
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www.interservis-darky.cz
ČÍSLO STÁNKU
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Na veletrhu nabídneme na svém stánku novinky v sortimentu pro
nadcházející předvánoční sezónu. Novinky budou představeny
především v sortimentu levnějších bytových doplňků a dekorací
a drobných dárků (např. módní budhové, andílci, háčky na kabelky a mnoho dalších různých položek). I pro sběratele porcelánových a vinylových panenek bude současných cca. 200 druhů
rozšířeno o nové typy. Po delší době je opět k dispozici plný sortiment nejoblíbenějších funkčních kávomlýnků v retro stylu. Nové
plechové modely motocyklů a aut jsou vhodnými vánočními dárky pro muže.

BONUS

Zákazníci, kteří objednají zboží přímo
na stánku se mohou těšit z dalších výhod:
• veletržní sleva 5 % na objednané zboží (při
objednávce nad 5000 Kč dokonce 10 % ! )
• doprava zdarma
• dárek při větší objednávce
• výhody pro registrované obchodníky (vstup
na veletrh zdarma, parkování zdarma)
KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
FOR HOME DECOR
3. – 5. 9. 2015

www.kolouchimport.cz
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DEKORACE A BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK
Společnost Kolouch Import se zabývá třemi základními činnostmi.
Hlavní, a zároveň činností s nejdelší tradicí je import a velkoobchodní prodej obsáhlého sortimentu dekorací, svíček, svícnů, dárkových předmětů, keramiky, váz, umělých květin, bytových doplňků, dekorací do zahrady a v neposlední řadě nábytku.

Důležitou součástí naší firmy je dovoz a velkoobchodní prodej
kvalitních francouzských vín.
Poměrně novou, ale velice rychle se rozvíjející činností je dovoz
kvalitního palisandrového nábytku. Tento nábytek je prodáván jak
velkoobchodně, tak i maloobchodně.

EKORACE A BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK | DEKORAC
BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK DEKORACE A BYTOV
DEKORACE A BYTOVÉ DOPLŇK
OPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK
KATALOG
PRO
OBCHODNÍKY
VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK DEKORACE A BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA
A BYTOVÉ
DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROV
ALISANDROVÝ NÁBYTEK DEKORACE
FOR HOME
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ÁBYTEK DEKORACE A BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK
EKORACE A BYTOVÉ DOPLŇKY | VÍNA | PALISANDROVÝ NÁBYTEK | EKORAC

K-Square s.r.o.

www.firemnihrnky.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C20

prosvětla 3D:
jantar, spinel, granát, křišťál, apatit, olivín, ametyst,
prosvětlení LED

Porcelánové sady
na kávu, hrnky na čaj,
konvice
– vše různých tvarů a velikostí.
Náš porcelán umíme naglazovat na jakýkoliv barevný odstín dle
vašeho přání a loga či motivy na ně vypískovat či natisknout.
Možnost dárkového balení do krabiček
je opět samozřejmostí.

Vigar
Uklízejte stylově! Španělská značka Vigar
vnáší nový pohled na předměty běžné potřeby.
Vtipné, barevné, veselé, šokující
(ale vždy nevšední) doplňky. Najděte,
co se vám líbí.. a buďte sví!

Rozsáhlý přehled našich
originálních dekorací naleznete
na www.firemnihrnky.cz.
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Pro naše návštěvníky
máme překvapení – ke kávě či
čaji hrnek zdarma.

KATALOG
G
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www.pijemezeskla.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C9

...produkty, které
dávají každý den životu

o trochu lepší
chuť...
Jsme hrdi, že vám můžeme představit čistotu skla, ochranu silikonu
a sílu barev v našich nových kolekcích lahví, nádobí a sklenic.
Naše nádobí LIFEFACTORY na skladování potravin přináší kombinaci
funkčnosti, která se snoubí s nádhernou živostí. Perfektní pro polední zdravý oběd, který si vezmete do práce. Vezměte naše nádobí
na piknik a můžete servírovat přímo z něj. Nabízíme barvy, které lze
navzájem kombinovat nebo použít jako designový doplněk místnosti
či ledničky.
Silikonový ochranný obal poskytuje ochranu a obsahuje pojistku
k uchycení víčka během transportu. Sklo je ošetřené termálním šokem
a lze jej použít v mikrovlnné troubě, mrazničce, troubě a v myčce.
Naše skleněné lahve jsou vyrobeny z borokřemičitého skla ošetřeného
termálním šokem pro větší odolnost, silikonový obal poskytuje lahvím
ochranu a jedinečný design. Tři typy uzávěru nabízí možnost volby klasický pro pití přímo z lahve, s brčkem - pro pití bez nutnosti láhev
naklánět a flip uzávěr pro rychlé pití a snadnou údržbu. Uzávěry lze
kombinovat se všemi typy lahví 350, 475 a 650ml.
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www.galerie-radost.cz
ČÍSLO STÁNKU
4A10
000

Ručně vyráběné vonné svíčky od Manufaktury GALERIE RADOST
jsou spojením tradičních výrobních technologií
s moderním designem.
100% přírodní materiály, čisté linie tvarů,
pečlivě laděné barevné tóny,
nejvyšší kvalita řemeslného zpracování
a ještě něco nepolapitelného navíc,
co dělá svíčky od Manufaktury GALERIE RADOST

tím, čím jsou...

KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
FOR HOME DECOR
3. – 5. 9. 2015

...svíčkami
s duší

www.artfresco.cz
ČÍSLO STÁNKU
4A8

Naše firma se zabývá především distribucí dárkového zboží anglické značky Leonardo Collection. Návštěvníkům představíme
tématické hrnky a další porcelánové výrobky této firmy, jakož
i nádherné fotorámečky, velmi úspěšné deštníky s motivy Londýna a Paříže, tašky, drobné dárečky pro dámy i pány, dále
pak jedinečné dárkové krabice a šperkovnice americké značky
TriCoastal. Nebudou chybět ani voňavé svíčky, svícny, aroma
lampy, hodiny nástěnné i stolní, bytové doplňky a dekorace, víly,
anděly a další z více než 2 000 položek. Téměř všechny vystavované produkty budou připraveny k okamžité expedici z našeho
velkoskladu v Berouně.

Velice se těšíme
na setkání se stávajícími
obchodními partnery
i novými zákazníky.

BONUS

Na vybrané zboží bude
v průběhu veletrhu poskytnuta
speciální akční
sleva.
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www.modrobila.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C2
000

...pečlivý výběr a import
nejkvalitnějších výrobků
z Evropy,
domácí produkty
z České republiky,
výroba
vlastních produktů,
tvorba dárkového balení...
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www.mobax.cz

www.proutene-kosiky.cz
ČÍSLO STÁNKU
4C6

...Váš dodavatel
sezónních dekorací a bytových doplňků
Firma Morex
představuje novou kolekci
vánočních ozdob a dekorací,
bytových doplňků
a dárkového zboží.

Svícny
a svíčky

Nabízené zboží
sami vybíráme a dovážíme
přímo od výrobců,
abychom mohli nabídnout
originální zboží
za příznivé ceny.

Těšíme se
na Vaši návštěvu.

BONUS

Veletržní sleva 10%
při objednávce 30 000,- Kč
bez DPH a výše.

KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
FOR HOME DECOR
3. – 5. 9. 2015

Vánoční
ozdoby
a dekorace

ČÍSLO STÁNKU
4A9

www.myliving-mygarden.cz
www.mobax.cz

...elegance
a nostalgie
Blanc Maricló – Itálie, založeno roku 2000. Překrásné bytové
doplňky a nábytek s nádechem nadčasovosti, elegance a nostalgie.
Pečlivě propracované detaily inspirované přírodou, shabby chic
stylem, toskánským šarmem i patinou času, dodávají každému
kousku punc originality a příběhovosti.
LUIS TEA Collections – Maďarsko, založeno roku 2008.
Jsme výhradními dovozci vysoce kvalitních sypaných čajů pro
Českou a Slovenskou republiku. Tyto prémiové čaje pocházejí
z nejrůznějších koutů celého světa a jsou baleny v nádherných
designových sáčcích. Díky pečlivě volenému složení dodávají tělu
energii, pocit znovuzrození a posilují zdraví a imunitu. Naše ovocné
čaje se mohou podávat teplé i studené a sušené kousky ovoce si
můžete po vypití nápoje vychutnat jako třešinku na dortu!
Simply Baked – USA, papírové nádobí, zapékací formy, ubrousky, brčka, dřevěné lžičky a napichovátka - ideální na pikniky, cesty,
narozeninové oslavy, svatby i dárkové balení dobrot. Simply Baked
svými vzory udělá i z obyčejného neobyčejné a na svém stole či
piknikové dece tak snadno rozehrajete designovou paletu motivů
a barev. Všechny výrobky jsou ekologické a recyklovatelné.
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www.myrisdarky.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B2

Nabízíme širkoký
sortiment
aromalamp,
svícnů na čajové
svíčky
a dalších dekorací
z mastku,
vonné tyčinky,
františky
a pot-pouri.

Máme velký výběr dekorací a dárků ze dřeva, jako jsou klasičtí
sloni, sovy pod., vyřezávané truhlice, dřevěné svícny, nástěnné dekorace nebo zcela funkční dřevěná dmychadla.
Najdete u nás i krásné, ručně šité vánoční dekorace.

Největší výběr nefunkčních replik palných i sečných historických zbraní vč. mnoha zajímavých doplňků, jako jsou otvírače
na dopisy, a další, především pánské dárky, s historickou tematikou.

Na našem skladě
najdete řadu dárků a dekorací
z kvalitních materiálů
jako je mosaz,
měď, postříbřený
nebo pozlacený kov apod.
V této kategorii vám
nabízíme zvonečky, svícny,
náprstky, lékovky
a řadu dalších zajímavých
věcí.
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ČÍSLO STÁNKU
4A7

www.paramit.cz
www.mobax.cz

...netradiční
tvary
Česká firma Paramit
představí na veletrhu
FOR HOME DECOR
novinky z oblasti dekorací do bytu.
K vidění budou ucelené kolekce
skleněných váz netradičních tvarů
nebo vánoční sortiment.
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www.originalnicokolada.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B13

ChocoMe se řadí mezi kvalitní luxusní čokolády.
Každá tabulka čokolády je

...ručně vyrobený,
zdobený
a zabalený

originál.

Při výrobě
jsou použity pouze
nejkvalitnější suroviny:
• 100% kakaové máslo
• lyofilizované ovoce
(mrazem sušené)
• dalších více než 80 ozdob
• kandované květiny
či 23 karátové jedlé zlato
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ČÍSLO STÁNKU
4A14

www.phg.cz

Firma Peha Gifts je zaměřena na velkoobchod a zabývá se přímým dovozem
dárkových předmětů, bytových doplňků
a zahradních dekorací.

árkové předměty | bytové doplňky | zahradní dekorace |
ahradní dekorace | dárkové předměty | bytové doplňky |
předměty
bytové doplňky | zahradní dekorace | dárkové
KATALOG
PRO OBCHODNÍKY
dárkové předměty | bytové doplňky | zahradní
dekorace
ahradní dekorace | dárkové předměty | bytové
doplňky
FOR HOME
DECOR |
3. – 5.předměty
9. 2015
bytové doplňky | zahradní dekorace | dárkové
dárkové předměty | bytové doplňky | zahradní dekorace

dárkové předměty | bytové doplňky |
zahradní dekorace | dárkové předměty
| bytové doplňky | zahradní dekorace
| dárkové předměty | bytové doplňky |
zahradní dekorace | dárkové předměty
| bytové doplňky | zahradní dekorace
| dárkové předměty | bytové doplňky |

www.prodex-import.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B1

Firma PRODEX Import se zabývá
dovozem a distribucí dárkového a dekoračního
zboží v ČR a SK.
V našem sortimentu najdete též
velké množství sezónních artiklů.
Budeme rádi, pokud navštívíte
náš stánek č.4B1.
K vidění zde bude kromě nejnovější
kolekce dekorací též kompletní
sortiment vánoc 2015.

Vigar
Uklízejte stylově! Španělská značka Vigar
vnáší nový pohled na předměty běžné potřeby.
Vtipné, barevné, veselé, šokující
(ale vždy nevšední) doplňky. Najděte,
co se vám líbí.. a buďte sví!

BONUS
V případě, že si uděláte rezervaci přímo
na stánku, nabízíme veletržní
slevu ve výši 10 %
na veškerý sortiment.
KATALOG
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ČÍSLO STÁNKU
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www.ricoart.cz
www.mobax.cz

Společnost Rico Art s.r.o. předvede
na letošním ročníku veletrhu FOR HOME
DECOR
nové kolekce 2015 vánočních svíček
z produkce světoznámé dílny
Bartek candles.
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www.sigifun.cz
ČÍSLO STÁNKU
4A6

Zastupujeme renomované světové značky pro CZ a SK:
Sigikid (Německo)
Bukowski Desing (Švédsko)
SUKI Gifts a RUSS (Anglie)
LUMPIN (Česká republika)
Dárková, ruční, glycerinová mýdla – česká výroba

BONUS
Pro zákazníky máme připravené:
· novinky
· slevu za objednávky uskutečněné
na veletrhu ve výši 8 %
· dáreček za objednávku
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Na všechny se moc těšíme
na stánku 4A6!

ČÍSLO STÁNKU
4A12

Jsme přímý dovozce dárkového zboží
a interiérových doplňků.
Působíme na Českém, Slovenském a Polském trhu.
V našem sortimentu najdete široký výběr vánočního zboží,
hodin, svícnů, bytových parfémů, skleněných dóz, keramických
výrobků, podsedáků a návleků na polštáře.
Dále nabízíme keramické a dřevěné šperkovnice, ratanové
výrobky, paravany, přehozy, fotorámečky, vonné sáčky, svíčky
a další.
Můžete se také těšit na malou ukázku kosmetiky Sea of spa,
kterou dovážíme z Izraele do České republiky a na Slovensko.

KATALOG
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www.sofira.cz
www.mobax.cz

www.ztrade.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B5

Yankee Candle
– největší výrobce
prémiových vonných svíček na světě
Interiérové vůně americké značky Yankee Candle jsou
příběhem famózního úspěchu, založeného na emocích
a nekompromisní kvalitě. Svíčky, které mají tradici
od roku 1969 a jsou doslova ikonou v oboru,
se v České republice ještě před pár lety kupovaly
nejčastěji jako dárek. Ideou společnosti, produkující
svíčky v americkém Massachusetts, je ale něco
jiného - žena by měla udělat radost hlavně sama sobě
a dovolit vůním Yankee Candle učinit její den hezčí.
A přesně tak to funguje už i v Čechách
O fantastickém úspěchu svědčí nejen prudký nárůst
prodejů, ale i 20 000 aktivních fanoušků na Facebooku!
Yankee Candle zkrátka přináší miliónům lidí po celém
světě krásné vzpomínky a duševní pohodu, a to
zejména o Vánocích.

Candle Warmers
– Lampy na svíčky pro „pálení“ bez ohně
Toužíte po relaxaci a pohodě
s atmosférou hořící svíčky,
avšak bez ohně? Právě pro
vás máme revoluční novinku
od firmy Candle Warmers v podobě lampy, která vosk zahřívá
a následně uvolňuje právě vaši
oblíbenou vůni. Tato lampa je
vhodná do prostor, kde nelze
zapálit svíčku, nebo tam, kde ji
můžete nechat bez dozoru, aniž
byste se museli bát případného
požáru. Další výhodou je rychlé
vytvoření voskového jezírka, což
umožňuje i krátkodobé „pálení“
svíčky bez tunelového efektu.
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ČÍSLO STÁNKU
4B5

www.ztrade.cz

...pro všední i výjimečné

chvíle...
Emocio – nová značka svíček
Udělejte z obyčejné chvíle něco výjimečného a zapalte si svíčku naší nové značky Emocio. Dejte průchod svým emocím,
dopřejte si chvíle relaxace a uvolnění mysli. V kolekci Emocio
Rustic vám přinášíme nejširší nabídku rustikálních svíček na
českém a slovenském trhu v krásném barevném spektru.
Emocio Elegance pak nabízí svíčky s jedinečnými povrchovými úpravami (Jeans, Metal Mat, Metal, Pearl) v široké škále
barev pro vaše výjimečné chvíle.
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www.ztrade.cz
ČÍSLO STÁNKU
4B5

Zdobené vánoční série

Série s tematickými aplikacemi

– nejširší nabídka zdobených vánočních
sérií na trhu

– krásné originální motivy
od jara až do zimy

Vyberte si z více jak
17 originálních sérií,
s možností volby motivu,
barvy i tvaru a vytvořte
útulný domov
s vánoční atmosférou
právě díky těmto svíčkám.

Přinášíme vám originální zdobené série pro jakoukoliv
příležitost, ať už jako vhodně zvolený dárek, nebo jen
pro radost. Vyberte si z našich motivů a tvarů, jaké si jen
přejete.

Tříknoté válce
– v nadstandardním průměru 150 mm

Tříknoté válce s unikátním průměrem 150 mm
ve výškách 50/ 100/ 150 a 200 mm
vám umožní zpříjemnit a zvelebit velké prostory
– ideální pro restaurace, konference, svatby či narozeninové
oslavy.
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ČÍSLO STÁNKU
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www.zeleny-strom.com

zelený strom ®

Nabízíme výrobky do kuchyně charakteristické vlastním
nápaditým designem.
Nabízíme zejména čajové a kávové sady
z jemné kameniny.
Na veletrhu představíme nové produkty
z textilu a melaminu.

BONUS
KATALOG
Obchodníkům poskytneme
PRO
OBCHODNÍKY
jednorázovou slevu ve výši 10 %
na objednávku realizovanou na veletrhu.
Další atraktivní množstevní slevy na našem stánku. FOR HOME DECOR
3. – 5. 9. 2015

www.abf.cz
Mimoňská 645,
190 00 Praha 9 – Prosek

