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GRAND PRIX
Již tradičně se soutěž o nejlepší exponát či technologii těší velkému zájmu vystavovatelů, a tak i v letošním
roce se o cenu GRAND PRIX ucházelo 46 exponátů ze všech oborů veletrhu.
Prezentace exponátů před odbornou komorou proběhla přímo na stáncích vystavovatelů hned první den
veletrhu a po pečlivém prostudování podkladů komise ocenila 5 exponátů a 6 exponátům udělila čestná
uznání. Ceny GRAND PRIX i ocenění ČESTNÝM UZNÁNÍM jsou bez určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2018
HANSCRAFT, s.r.o.
Vířivá vana AMETHYST (OKA design)
MAPEI, spol. s r.o.
MAPEI 4 LVT v koupelně
SILVER PLANET s.r.o. s obch. zn. T-POWER
BIBER 500 - solární tašky
TopolWater, s.r.o.
Inovovaná ČOV TOPAS s garantovanou funkcí
i pro rekreační objekty
VELUX Česká republika, s.r.o.
VELUX ACTIVE Řídicí jednotka vnitřního prostředí

TOP EXPO

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2018
ABB s.r.o.
Nadstandardní spolupráce systémů
ABB-free@home® a REACT
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bazénová stěna s odtokovým žlábkem z jediného
kusu nerezového materiálu
Bytové studio Indoor, s.r.o.
Indoor NEW LIFE sklopná postel XXL
SunnyCold s.r.o.
Airsun
ŠTORC TZB s.r.o.
Rekuperační jednotka Flair 325
Ventila vzduchotechnika s.r.o.
KPK (kruhová pachutěsná klapka)

V soutěži o nejpůsobivější výstavní expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem, se hodnotí ve dvou kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2.
CENY TOP EXPO 2018 – kategorie do 60 m2
Geberit spol. s r.o.
Osmont s.r.o.
Maro s.r.o., obchod a projekce

CENY TOP EXPO 2018 – kategorie nad 60 m2
HANÁK NÁBYTEK, a.s.
PRESBETON Nova, s.r.o.
K + K POKER, s.r.o.
Čestné uznání: PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo 19. září 2018
v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále v PVA EXPO PRAHA. Vyhlašovatel
obou soutěží je ABF, a.s.
Všem oceněným gratulujeme!

