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Nábytok a bývanie

Nevyhnutné je vážiť si svoj slobodný do-
mov na celom svete. Inšpirácie budú 
mať rozsah ako vlaňajší jubilejný 25. 
ročník veľtrhu: 450 vystavovateľov zo 
7 krajín na ploche 22 tis. m2. Aj výstav-

ná nomenklatúra zostáva nezmenená. 
Dominovať bude nábytok z dielní slo-
venských a českých výrobcov. Najväčší 
nábytkársky veľtrh v Strednej Európe 
dosahuje každoročne návštevnosť vyše 
60 tisíc návštevníkov. Organizovanie sú-
ťaže o „Cenu veľtrhu Nábytok a bývanie 
2016“ prináša možnosť porovnávania 
produktov z viacerých odborných hľa-
dísk, funkčnosti a konštrukcie nezávis-
lou komisiou. Každý vystavovateľ môže 
odovzdať prihlášku do súťaže najneskôr 
4. 3. 2016 (do 8:00). 

Fórum dizajnu

Dizajn a štýl zariaďovania predstavia 
výrobcovia a obchodné zastúpenia vo 
svojich expozíciách, no dizajnéri naj-
mä v 19. ročníku štýlovej prehliadky 
Fórum dizajnu 2016 v hale M3. Témou 
ich prác je hľadať a prezentovať „Nové 
vzťahy“. Mali by vytvoriť porovnanie 
súčasného nábytku, doplnkov a inte-
riérových prvkov s historicky príbuzný-
mi predmetmi a zariaďovaním. Návrhy 
nemôžu byť staršie ako dva roky a mali 
by pochádzať z ateliérov dizajnérov 
a firiem. Dizajnové námety z minulosti 
nachádzajú medzi mobiliárom novovy-
tvoreného Slovenského múzea dizajnu. 
Kurátorky expozície Katarína Hubová, 
Adriena Pekárová a Helena Veličová si 
vzhľadom na náročnosť konceptu výsta-
vy vyhradzujú právo výberu prác. 
Vybraný exponát dostane Cenu Fóra 
dizajnu 2016, ktorú venuje organizátor 
– Slovenské centrum dizajnu. Vlaňajšie 
ocenenie dostal Richard Senéši s pro-
jektom „Materiál Basic“ a tým aj pred-
nostné spracovanie vizuálu a grafiky pre 
tohtoročný veľtrh.

Moderné drevostavby

Tradičný štýl bývania v bytoch a na vidie-
ku podporí 1. ročník prehliadky zame-
ranej na tradičnú a modernú architek-
túru s názvom „Moderné drevodomy“. 
Bude to tvoriť ukážka niektorých typov 
rodinných domov na báze drevnej hmo-
ty a s vlastnosťami pasívneho bývania. 

Veľtrh Nábytok a bývanie priblíži, 
ako si zariadiť domov v zmenených podmienkach EÚ

Svojou koncepciu nadväzuje veľtrh Nábytok a bývanie 2016 (8. – 13. marca 
2016) v Nitre na predchádzajúce ročníky. Motto „Môj domov – moje kráľovstvo“ 
vychádza zo súčasnej migračnej krízy v Európe. V niektorých expozíciách sa 
odráža aktuálny vývoj v Európskej únii: zariaďovanie bytov a dočasného domova 
aj pre utečencov, ktorí hľadajú prechodné bývanie v krajinách západnej a strednej 
Európy. Výrobcovia chcú priblížiť kreativitu zariaďovania bytov a domov, kresťan-
ské tradície a civilizáciu národov Európy pri nezameniteľnom vyjadrení národnej 
identity. Návštevníci prehliadky by si mali uvedomiť, ako vážne a dramaticky sa 
mení spôsob spolunažívania a ako sa tomu prispôsobiť. 
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Výrobcov a tvorcov nábytku by mali moderné materiály inšpirovať k skvalitneniu 
produkcie
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Nádherná prezentácia najnovších tech-
nológií ukáže pokroky a trendy, akým 
smerom sa uberá vidiecka výstavba v sú-
lade s prednosťami využitia prírodných 
a ekologických materiálov. Výsledkom 
bude zdravé bývanie.

Pavilón N patrí členom 
ZSD SR

Agrokomplex Výstavníctvo Nitra v úz-
kej súčinnosti so Zväzom spracovate-
ľov dreva SR prednostne umiestni do 
pavilónu N výrobcov nábytku – členov 
ZSD SR. Budú mať priestor na vzájomnú 
spoluprácu, dopĺňanie sortimentu a po-
riadanie spoločných akcií. Novinkou by 
mal byť aj „Slovenský byt“ s pôdorysom 
štandardného panelákového 2- a 3-iz-
bového bytu zariadený nábytkom slo-
venských výrobcov. Riešenie interiéru 
bude v réžii študentov Drevárskej fakulty 
TU Zvolen. Dominanciou pavilónu bude 
informačný stánok ZSD SR. V jeho blíz-
kosti budú prezentácie SOŠ drevár-
skych, ktoré sú aktívne vo zväzových 
sekciách. Doplní ho žrebovacie osudie 
„Spotrebiteľskej tomboly“ pre všetkých 
návštevníkov veľtrhu s platnou vstupen-
kou. Ceny do tomboly venujú členské 
spoločnosti ZSD SR.

Odborný program tvoria 
dva semináre

Prvý deň veľtrhu (8. 3. 2016) bude za-
meraný ako Deň odbornej verejnosti, 
ktorá budú mať viac priestoru na tech-
nické a obchodné rokovania (laické pub-
likum bude platiť vstupné 7 €). Semináre 
sú určené tvorcom a výrobcom nábytku 
a konajú sa v konferenčnom priestore 
medzi pavilónmi A a B s témami:

Čo je potrebné pre zdravé bývanie 
rodiny s deťmi (utorok 8. 3. 2016)

 Ako zariadiť detskú izbu od narodenia 
po dospelosť

 Relaxácia doma – poznatky zo sve-
tových veľtrhov nábytku

 Ako ergonomicky zariadiť „pracovis-
ko“ malého školáka

 Nábytok a vybavenie pre príjemné 
bývanie a oddych 

Interiér – exteriér, dizajn, materiály 
(štvrtok 10. 3. 2016)

 Drevo sprevádza ľudstvo po celú 
dobu jeho existencie

 Pri súčasnej preferencii materiálov 
prírodného pôvodu – stačí kapacita 
dodávok dreva pre všetkých výrob-
cov?

 Exteriér – ďalší obytný priestor
 Plusy a zápory prírodných materiálov 
a materiálov vzniknutých chemickými 
procesmi

Niektoré témy prednášok sú orientač-
né a budú sa upresňovať v súčinnosti 
s autormi referátov. Podrobnosti uve-
dieme v budúcom čísle nášho časopisu 
formou „Sprievodca veľtrhom“, vrátane 
prehľadu umiestnenia expozícií v paviló-
noch a firemnou pozvánkou odborného 
návštevníka pre bezplatný vstup na vý-
stavisko. Uverejníme aj termíny ďalšieho 
sprievodného programu. 
Veľtrh je pre návštevníkov prístupný 
denne od 9:30 do 18:00 (v nedeľu do 
15:00). Cena zlosovateľnej vstupenky 
je 5 €.

Námet na vytváranie jedálenskej časti priamo v kuchynskom 
priestore

Nábytok z masívneho dreva prináša intenzívnejšie zážitky počas jeho používania

Ergonomické rozmery detských stoličiek ovplyvňujú zdravý 
vývoj detí už od útleho veku



http://www.agrokomplex.sk

