
výstavy

MODDOM 2015 tvoria expozície naj-
mä slovenských výrobcov, ktorí obsa-
dia takmer ¾ výstavnej plochy. Výrazné 
zastúpenie budú mať českí výrobcovia. 
Zo škôl bude mať samostatnú expozí-
ciu Fakulta architektúry STU Bratislava. 
V spoločnom stánku s Ústavom interié-
ru a výstavníctva a výskumno-vývojové-
ho centra BCD lab predstavia výsledky 
výskumov pretavené do experimentál-
nych výrobkov. Ponúknu ich výrobcom 
na realizáciu do interiérov.

Študentské prezentácie vyvrcholia 
v piatok (16. 10. 2015) formou jedno-
dňového odborného seminára „Zdravý 
interiér“ v širších súvislostiach. Odznejú 
prednášky celého spektra zariaďovania 
interiérov, výsledky výskumov, ukážky 
z praxe. Na základe podnetnej diskusie 
budú študenti zveľaďovať svoje návrhy 
a prispôsobovať do konkrétnych nábyt-
kových objektov.
Veľtrhové expozície MODDOM budú 
umiestnené v častiach výstaviska B1, 
B0, B stred, v hale D a A1. Manažérka 
veľtrhu RNDr. Ľubica Nagyová zvýraz- 

Bývanie zariaďovať alebo 
prezerať len tak pre potešenie

Najmä konečných spotrebiteľov pritiahne veľtrh MODDOM 2015 
(14. – 18. 10. 2015) na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave. 
Jubilejný 20. ročník prehliadky s nomenklatúrou nábytku, bytových 
doplnkov a interiérov dosiahne rozsah vlaňajšieho ročníka – cca 
200 vystavovateľov z 5 krajín na výstavnej ploche 20 tisíc m2. 
Jeho súčasťou bude 14. ročník ponuky umeleckých predmetov do 
bytu a verejných priestorov ART 2015.
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MODDOM
 14.-18.10.2015

20. medzinárodný veľtrh nábytku, 
bytových doplnkov a interiérového 
dizajnu

20th international Fair oF Furniture, 
home accesories and interior 
design 

14.-17.10. 10,00 - 19,00
18.10. 10,00 - 17,00

Študentské produkty Fakulty architek-
túry STU Bratislava



výstavy
ňuje: „Pre návštevníkov budú príťažli-
vé nielen všetky typy nábytku do bytu, 
budú tu expozície dverí, podláh, dre-
vených schodísk, tapiet a rôznych by-
tových doplnkov.“ 
Odborná hodnotiteľská komisia zosta-
vená z výrobcov a architektov bude pri-
hlásené exponáty a expozície hodnotiť 
pre súťaž o „Cenu MODDOM 2015“. 
Diplomy môže získať až tucet výrobcov 
a tvorcov nábytku a interiérových do-
plnkov.
Všetky vstupenky sú zlosovateľné. Cena 
vstupného je 6 €, zľavnené 4 €, parkov-
né 5 €. Pre našich čitateľov je priprave-
ná pozvánka, ktorú si môžu vystrihnúť 
z nášho časopisu a po jej registrácii majú 
bezplatný vstup na výstavisko, ktoré 
bude návštevníkom prístupné denne od 
10:00 do 18:00. 

UPOZORNENIE!
len po kompletnom vyplnení
kontrolného ústrižku obdržíte
nulovú vstupenku oprávňujúcu
k vstupu do areálu

AttENtION !
only after the tally is filled
out completely you will receive 
a free ticket allowing the access

MENO • name ..................................................................................................................................................

E-MAIL ..............................................................................................................................................................

PODPIS • signature ......................................................................................................................................

svojim podpisom udeľujem súhlas akciovej spoločnosti incheba, viedenská cesta 3-7, 851 
01 bratislava, iČo: 00211087, zapísaná v obchodnom registri os ba i, odd. sa, vl. č. 10/b v 
zmysle zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na 
spracúvanie údajov na marketingové účely incheba, a.s.

http://www.ohra.cz

