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Inovované typy nábytku a bytových do-
plnkov priblížia technologické riešenia 
a trendy výroby, doplnia poznatky o po-
užitých materiáloch a ich uplatnení v di-
zajnových riešeniach. Nitriansky veľtrh 
nábytku, bytových doplnkov, dizajnu 
a architektúry sa snaží rozšíriť aj o ko-
modity drevostavieb. Pohľad na bývanie 
v stredoeurópskom regióne bude najmä 
o tendenciách na Slovensku (cca 60 %) 
a v Českej republike (30 %). Obchodníci 
predstavia úroveň výroby a dizajnu v su-
sedných a ďalších krajinách, vrátane 
ukážok nábytku z Ázie.

Slovenskí výrobcovia nábytku, dizajné-
ri a architekti môžu v Nitre porovnávať 
úspešnosť svojej produkcie najmä s čes-
kými dizajnérmi a výrobcami. Majú šan-
cu so svojimi výrobkami získať prednosti 
pred konkurenciou tým, že ponúknu bez-
pečnú konštrukciu produktov, poskytnú 
záruku a vytvoria možnosť postupne do-
plniť dizajn doterajších výrobkov rozšíre-
ním do ďalších objektov. 

Cena veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2015

Súťaž o Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie 
2015 zvýrazňuje prestížne postavenie 
veľtrhu. Vystavovatelia môžu do súťa-
že prihlásiť exponáty a celú expozíciu. 
V každej kategórii udelia jednu cenu, 
v prípade viacerých špičkových produk-

tov ostatné ocenia Čestným uznaním. 
Ocenené výrobky môžu byť počas ko-
nania veľtrhu označené cenou veľtrhu 
za účelom propagovania inovatívnych 
riešení. 
Odborná hodnotiaca komisia posúdi 
všetky nominácie v kategóriách: 
1. Čalúnený nábytok
2. Nábytok do obývacích priestorov
3. Kuchynský nábytok a spotrebiče
4. Ostatné typy nábytku
5. Doplnky k nábytku, bytový textil
6. Najkrajšia expozícia veľtrhu.

Agrokomplex – Výstavníctvo v Nitre 
už zostavuje kompletnú súvahu účasti 
a do 13. 2. 2015 umožní vystavovate-
ľom predložiť definitívnu konkretizáciu 
výstavného projektu. Dodržaním časo-
vého harmonogramu získajú vystavova-

Očakávanie expozícií s inovovanou 
ponukou výrobcov a obchodníkov

Jubilejný 25. ročník veľtrhu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10. – 15. marca 2015) 
rozsahom a usporiadaním nadviaže na vlaňajšiu účasť 428 vystavovateľov, ktorí sa 
predstavili na ploche 21 tisíc m². Tohtoroční účastníci predstavia inšpiratívnym a in-
formačným spôsobom nové produkty v takmer rovnakom rozsahu.
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Zásuvkový systém LEGRABOX od firmy Julius Blum GmbH získal ocenenie pre 
symbiózu dizajnu s novým konštrukčným riešením výsuvného kovania

Čestným uznaním bola ocenená stolička 
MODENA, výrobca DREVBYT, Hlohovec
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telia viacero predností: rýchle uvedenie 
inovovanej značky nábytku na trh, zvidi-
teľnenie výrobkov, zlepšenie podnika-
teľského prostredia okolo nového pro-
duktu. Počas veľtrhu dostávajú priestor 
na výrazné uvedenie inovovaných typov 
na ploche výstavníctva, prezentáciu no-
viniek cez elektronické ponuky. 

Sprievodný odborný 
program 

Sprievodný odborný program bude sú-
stredený do dvoch odborných podujatí 
so zameraním:

	odborná konferencia na tému: 
Trendy v bývaní – 10. marca 2015 
(10:00 – 13:00)

	odborná konferencia Dizajn nábytku 
a bytových doplnkov – 12. marca 
2015 (10:00 – 13:00)

Za najdôležitejší termín pre firmy však 
považujú Deň odbornej verejnosti 
10. 3. 2015. Patriť bude odborníkom 
a novinárom. Vystavovatelia budú mať 
väčší priestor na technické a obchodné 
rokovania. V nasledujúcich dňoch bude 
výstavisko prístupné všetkým návštevní-
kom (denne od 9:30 do 18:00, v  ne-
deľu do 15:00). 
Odborní návštevníci sa môžu veľtrhu zú-
častniť s firemnou pozvánkou, ktorú im 
poskytnú vystavovatelia. Bezplatnú po-
zvánku uverejníme aj v Drevárskom 
magazíne 3/2015.

Fórum dizajnu

Pavilón M3 s expozíciou Fórum dizajnu 
bude centrom veľtrhového diania. Pre 
18. ročník výstavy nábytkového, interié-
rového a exteriérového dizajnu vypísal 
spoluorganizátor podujatia Slovenské 
centrum dizajnu nosnú tému: Staré 
a nové – podoby dreva. Dizajnéri 
predstavia najmä nábytok, interiérové 
prvky a doplnky, ktoré vznikli kombiná-
ciou už použitých drevených predmetov. 
Formou výrobkov, prototypov a modelov 
môžu vytvoriť aj nový funkčný nábytok 
a interiérové objekty z recyklované-
ho materiálu. Autormi predmetov pre 
Fórum dizajnu budú profesionálni dizaj-
néri. Predstavia aj študentské projekty 
VŠVU Bratislava, FA STU Bratislava, TU 
Zvolen, TU Košice, ŠUV Bratislava. 

Všetky ďalšie podrobnosti uverejní-
me v budúcom čísle nášho časopisu. 
Prinesieme aj kompletný zoznam vysta-
vovateľov a ich umiestnenie v jednotli-
vých pavilónoch.

Elegantná expozícia JAVORINA, v. d., Spišská Belá

ZSD SR ocenil firmu Meuble, s.r.o., Dubnica nad Váhom za dlhodobú inováciu výroby 
v prospech spotrebiteľov a zaujímavé prezentácie svojich produktov

V pavilóne C už tradične dominujú rozsiahle plochy čalúneného nábytku
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