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výstavy – inzercia

O krok vpred k domu snov

Komplexná stavebná výstava DOMEXPO, ktorá sa bude konať od 
16. do 19. 4. 2015 na výstavisku v Nitre, sa môže pochváliť už 
10. ročníkom.

Vznik podujatia siaha do roku 2005, 
kedy sa Agrokomplex-Výstavníctvo 
Nitra, š.p. a LCE – Low cost expo, a.s. 
rozhodli, že v nasledujúcom roku spo-
ja svoje sily a pripravia nové výstavné 
podujatie – komplexný stavebný veľtrh 
DOMEXPO s podtextom Postav si 
svoj dom. Roky úspešných spoluprác 
podčiarklo aj prvenstvo v roku 2009, 
kedy sa na Slovensku začala písať his-
tória výstav so zameraním na drevodo-
my, nízkoenergetické i pasívne domy, 
a to všetko na nitrianskom výstavisku. 
Neustále kroky vpred priniesli aj veľký 
úspech, a zároveň slovenský rekord 
na výstave v roku 2014, kedy na voľnej 
ploche vyrástol vzorový montovaný dom 
START HOME, postavený za 37 hodín 
a 37 minút.
Aktuálne DOMEXPO pokračuje v am-
bíciách zotrvať komplexnou stavebnou 
výstavou a zostáva sprevádzaná pod-
textom “Postav si svoj dom”. Výstava 
nasleduje najnovšie trendy vo výstavbe 
nízkoenergetických a pasívnych domov. 
DOMEXPO je súčasťou obľúbených vý-

stav GARDENIA, BONSAI SLOVAKIA 
a SOLARIS Nitra. Na výstave sa okrem 
domácich, predstavia aj vystavovatelia 
a spoluvystavovatelia z rôznych krajín, 
ako je Rakúsko, Česká republika či Ma-
ďarsko. 

Cieľom príprav je osloviť vystavovate-
ľov, ktorí svojim zameraním – výrobou, 
predajom alebo realizáciou pomôžu 
návštevníkom zorientovať sa v širokej 
ponuke stavebných materiálov, systé-
mov a technológií. Každý návštevník 
Domexpa tým získa okrem ucelených 
vedomostí z oblasti stavebníctva aj 
priestor na konzultácie o stavbe svojho 
vysnívaného domu priamo s vystavova-
teľmi. Stavebná výstava sa nezaobíde 
bez ukážok konkrétnych riešení vo vý-
stavbe domov a záujemcovia budú môcť 
nabrať inšpiráciu. Zastúpenie na výstave 
bude tvorené výrobcami a predajcami 
nízkoenergetických stavieb, garážových 
brán, biokrbov, celulózovej izolácie 
vzduchotesných systémov, saunového 
i kúpeľňového sveta a mnoho ďalších. 
Naozaj bohatá ponuka komplexnej sta-
vebnej výstavy môže priviesť všetkých 
návštevníkov aj počas tohto ročníka 
o krok vpred k domu snov.
Viac informácií o výstave DOMEXPO 
môžete nájsť na internetovej adrese 
www.agrokomplex.sk.
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