Jubilejní 30. ročník veletrhu FOR ARCH už má
vítěze prestižních cen GRAND PRIX a TOP EXPO
Praha, 18. září 2019 – Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH už má vítěze letošního
udílení cen GRAND PRIX za nejlepší exponáty/technologie a cen TOP EXPO za
nejpůsobivější expozici. Oceněni byli vystavovatelé, kteří nejvíce zaujali odbornou
porotu.
Do soutěže se při jubilejním ročníku přihlásily téměř čtyři desítky exponátů. Mezi kritéria,
podle kterých porota posuzovala, patřily technické parametry, progresivní technologie,
materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti i uplatnění na trhu a
nápaditost řešitelů. O nejlepších rozhodovali porotci prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT v
Praze, Ing. Ladislav Brett z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, Ing. Pavel Košnar z Asociace bazénů a saun České republiky a Ing. Vladimír
Galád a Ing. Zdeněk Lyčka jako nezávislí odborníci.
Ceny GRAND PRIX získaly následující firmy:
ABB s.r.o.
Za: ABB-free@home® umožňuje zapojení 150 prvků v jedné instalaci
Zdůvodnění: Systémový modul nové generace umožňující zapojit až 150 prvků inteligentní
elektroinstalace.
AITAA system s.r.o.
Za: chytrý modulární plotový systém AITAA
Zdůvodnění: Modulární plotový systém s širokou škálou využití – integrovaný květinový
truhlík, posilovací nářadí, dětské herní prvky, gril atd.
hede kamna s.r.o.
Za: Aduro H3 Lux – hybridní kamna
Zdůvodnění: Pokročilý koncept krbových kamen umožňující kombinované spalování pelet a
kusového dřeva s automatizovaným provozem.
iSIGNUS s.r.o.
Za: Patentovaný nosič orientačního systému iSIGNUS (samosvorný zámkový spoj profilu a
elementu)

Zdůvodnění: Původní český patentovaný nosič městského orientačního systému s
unikátním samosvorným zámkovým spojem, který umožňuje jednoduchou montáž v
jakémkoliv místě.
Schiedel, s.r.o.
Za: Schiedel KombiAir
Zdůvodnění: Progresivní koncept systému větrání rodinných domů s vynikajícími
akustickými vlastnostmi a minimalizací prostoru zabíraného vzduchotechnickou jednotkou.
ČESTNÁ UZNÁNÍ získaly následující firmy:
Bosch Termotechnika s.r.o. (divize Junkers Bosch)
Za: Inteligentní regulace CT200 s aplikací Bosch EasyControl
Zdůvodnění: Jednotka inteligentní regulace vytápěcího zařízení umožňující řízení a
poskytující zpětnou vazbu uživateli o energetické náročnosti provozu.
HANSCRAFT, s.r.o.
Za: Vířivá vana OKA5 ALMANDINE (OKA design)
Zdůvodnění: Další vývojový stupeň českého výrobku, který spočívá v dálkovému ovládání
vířivé vany podporující významnou úsporu energie a je šetrný k životnímu prostředí.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Za: HELUZ SIDI
Zdůvodní: Progresivní zdicí malta na bázi vodního skla a polymerní disperze s
propracovaným systémem nanášení lepicí hmoty.
Meesenburg, s.r.o.
Za: Systém předsazené montáže Triotherm+
Zdůvodnění: Inovativní systém předsazené montáže oken do budov s nízkou energetickou
náročností.
TextilEco a.s.
Za: Chytrý kontejner TUČŇÁK
Zdůvodnění: Moderní řešení chytrého energeticky soběstačného městského mobiliáře,
které zajišťuje variabilitu pro sběr textilu, distribuci a skladování zásilek.

CENY TOP EXPO 2019 – kategorie do 60 m2:
Cech kamnářů České republiky, o.s. (7C03)
S-Power Energies, s.r.o. (4A14)
COBRA spol. s r.o. (2A11)

CENY TOP EXPO 2019 – kategorie nad 60 m2:
BEST, a.s. (1E10)
GEBERIT spol. s r.o. (2D02)
JABLOTRON – JABLOTRON ALARMS a.s. (4B15) + JABLOTRON LIVING
TECHNOLOGY CZ s.r.o. (4B16)

Podrobnosti najdete na stránkách veletrhu www.forarch.cz.
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