Souběh veletrhů FOR HABITAT udělil prestižní
ocenění GRAND PRIX a TOP EXPO
Praha, 22. března 2019 – Souběh veletrhů FOR HABITAT, DESIGN SHAKER,
FOR GARDEN, FOR INTERIOR, SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE a BYDLENÍ, NOVÉ
PROJEKTY udělil prestižní ceny odborné poroty GRAND PRIX za nejlepší
exponáty a TOP EXPO za nejpoutavější expozice. Ocenění vystavovatelé
převzali ceny na slavnostním galavečeru druhý den veletrhu. Akce se v PVA
EXPO PRAHA koná až do neděle 24. března. Oficiálními vozy veletrhů jsou
automobily značky FORD.
V hodnotitelské komisi soutěže GRAND PRIX zasedli doc. Ferdinand Chrenka, akad.
soch. v roli předsedy, MgA. Roman Kvita, Jan Hejhálek, vydavatel časopisu INTRO,
a Kristina Slavíková z BURDA.CZ.
Mezi posuzovaná kritéria patřily technické parametry, progresivní technologie,
materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti a uplatnění na trhu.
Komise se rozhodla udělit ceny v rámci soutěže o nejlepší exponát/technologii
GRAND PRIX následujícím firmám:
Za veletrh FOR HABITAT
1. místo
Firmě: Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
Za: Tepelné čerpadlo Chameleon Hybrid 4-13/2,2 kW
Zdůvodnění: Porota ocenila filozofii energetické soběstačnosti rodinného bydlení
2. místo
Firmě: SAMEZALUZIE.CZ s.r.o.
Za: ZOOMTECH – roleta s patentovaným systémem pro maximální okenní otvory
Zdůvodnění: Technická kvalita a flexibilita roletového systému.

Za veletrh FOR INTERIOR
1. místo
Firmě: Kaplan nábytek s.r.o.
Za: Pracovní stůl Gatta s otočným polokřeslem Gatta Vorta
Zdůvodnění: Rodinná firma, která se dokázala etablovat na výrobce uplatňujícího
kvalitní design.
2. místo
Firmě: Kaplan nábytek s.r.o.
Za: Lenoška Gatta se dvěma lenochy
Zdůvodnění: Rodinná firma, která se dokázala etablovat na výrobce uplatňujícího
kvalitní design.
3. místo
Firmě: JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Za: Ložnice MIA
Zdůvodnění: Subtilní minimalistický design s velmi kvalitním provedením.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Firmě: DREVBYT Ing. Peter Palatinus
Za: Modena
Zdůvodnění: Technologicky inovativní a dostupný produkt.

Za veletrh DESIGN SHAKER
1. místo
Firmě: BRIK a.s.
Za: Knihovna ŠTÓS

Zdůvodnění: Vyvážený design navržený s maximálním citem a pokorou.
2. místo
Firmě: Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Za: Multifunkční zrcadlo
Zdůvodnění: Nekompromisní technologicky inovativní produkt.

Za veletrh SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
1. místo
Firmě: Halla, a.s.
Za: Bent
Zdůvodnění: Příjemný hravý solitér v rámci produktového portfolia firmy Halla, a.s.,
technicky a technologicky na vysoké úrovni kvality.

Ty nejpoutavější exponáty ocenila také odborná porota v rámci veletrhu
FOR GARDEN. Předsedou této komise byl Ing. Samuel Burian, autorizovaný
krajinářský architekt, člen ČKA, jejími dalšími členy byli Ing. Miroslava Paclová ze
společnosti HORTISERVIS CZ a Ing. arch. Jiřina Zemanová, jednatelka společnosti
DAHLIA GROUP, s.r.o. Oceněny byly firmy:
1. místo
Firmě: DŘEVOINTEXT s.r.o.
Za: Produkt – Alubky, značka – Aludřevo
Zdůvodnění: Nové originální řešení obkladu, stoprocentně recyklovatelný výrobek
šetrný k životnímu prostředí s mimoádně vysokou užitnou a estetickou hodnotou.
2. místo
Firmě: WPC – WOODPLASTIC a.s.

Za: Systém ALUWood
Zdůvodnění: Nová originální stavebnice umožňující individuální řešení zahradního
mobiliáře s velkým potenciálem dalšího rozvoje.
3. místo
Firmě: Pavel Koubek, DiS. – NIWA.CZ
Za: Třínohý žebřík HENCHMAN
Zdůvodnění: Praktický výrobek usnadňující práci při řezu a tvarování dřevin, který na
našem trhu dosud zcela chyběl.

V rámci souběhu veletrhů udílela odborná porota také ceny za nejpoutavější
expozice. Kteří vystavovatelé si zasloužili největší uznání profesionálů a získali
ocenění TOP EXPO?
FOR HABITAT – TOP EXPO
SUN SYSTEM s.r.o.: Čistá expozice evokuje posezení ve slunečném letním dnu pod
flexibilním zastřešením s vodní mlhou.
FOR GARDEN – TOP EXPO
BEST, a.s.: Za elegantní expozici s využitím výrobního sortimentu firmy v kombinaci
se zelení i vodními efekty
FOR GARDEN – TOP EXPO – ČESTNÉ UZNÁNÍ
BETON BROŽ s.r.o.: Za elegantní představení moderních betonových povrchů
a prvků zahradní architektury.
CS-BETON s.r.o.: Za poutavé ztvárnění expozice při představení prvků zahradní
architektury.
EVENT SELECTION s.r.o.: Za zajímavé představení výrobků v nadčasové expozici
PIEDRA UNO a.s.: Za čisté a vkusné provedení expozice s důrazem na efektní
představení nabízeného sortimentu

FOR INTERIOR – TOP EXPO
LIVING GLOBAL INTERIO s.r.o.: Výstavní expozice s dokonalou atmosférou
řešenou do posledního detailu
DESIGN SHAKER – TOP EXPO
EUROPLAC, s.r.o.: Za využití prodejního sortimentu při návrhu expozice
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE – TOP EXPO
PROLICHT CZECH s.r.o.: Za dokonalé architektonické řešení expozice
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE – TOP EXPO – ČESTNÉ UZNÁNÍ
HALLA, a.s.: Za vtipné využití obalového materiálu při architektonickém řešení
expozice
OCCHIO STORE PRAHA: Za utilitární výtvarně čisté řešení expozice, kde dominují
vystavené exponáty

V rámci souběhu veletrhů byla udělena také speciální Cena kurátora. Pro rok 2019 ji
získala firma Sakypaky s.r.o. za puf Divan – sedačku jak pro interiérové tak
exteriérové sezení, s goretexovou úpravou osmotex pro použití na terasy, s
komfortním pětikomorovým sezením i pro více osob.
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