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Výše zmíněného souboru veletrhů, dopl-
něného o mezinárodní přehlídku protipo-
žární a zabezpečovací techniky FS Days, 
se zúčastnilo celkem 841 vystavovatelů, 
tedy o 11 více než loni. Mezi nimi byli 
vedle tradičně se prezentujících firem 
také někteří buď zcela noví vystavovatelé 
a nebo naopak dřívější účastníci veletr-
hu For Arch opětovně se prezentující po 
několikaleté pauze. Na ploše 39 203 m2 
se tak kromě českých firem prezentovalo 
také 67 zahraničních vystavovatelů ze 14 
států (loni 66 z 15 států), kteří ve srovnání 

s minulým ročníkem obsadili o dalších 
zhruba 800 m2 více čisté výstavní plochy 
(20 860 m2), kde prezentovali nejnověj-
ší trendy a technologie ve stavebnictví 
a přidružených oborech. Mezi jejich 
expozice zavítalo 71 102 návštěvníků 
(loni 74 152) a také 167 akreditovaných 
novinářů (loni 172).

Nejen lákavý aktuální 
doprovodný program…

I přes celkovou nižší návštěvnost, která 

se projevila hlavně s blížícím se takřka 
letním víkendem, zaznamenali pořada-
telé naopak nemalý zájem o některé 
s veletrhy spojené doprovodné akce. 
A to jak ze strany odborníků, tak i laické 
veřejnosti z řad potenciálních stavební-
ků. Mimořádná účast (více jak 600 lidí) 
provázela již bezprostředně po zahájení 
veletrhů 5. ročník největší v ČR konané 
Konference ředitelů projektových spo-
lečností, na které mimo jiných vystoupili 
také ministr financí Andrej Babiš, minis-
tryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
a ministr životního prostředí Richard 
Brabec. Rekordní zájem podle ředite-
le obchodního týmu veletrhu For Arch 
Martina Františka Přívětivého přilákal 
také 4. ročník Matchmaking Business 
Meatings neboli obchodních B2B jed-
nání mezi zástupci stavebních firem, 
podnikatelů a dalších institucí ve sta-
vebnictví. Zúčastnilo se jich 64 českých 
a 57 zahraničních firem (loni 38) ze sta-
vebních a přidružených oborů (např. 
výrobci oken a dveří, tesaři, pokrývači 
apod.) „Mezi zahraničními účastníky 
bylo 20 německých, 13 slovinských, 
13 polských a dále pak společnosti 
italské, španělské a letos poprvé i firmy 
ze zámoří – z Indonésie, Koreje a USA. 
Ty zde spolu s českými firmami celkem 
uskutečnily bezmála 500 obchodních 
schůzek,“ informuje nás Martin František 
Přívětivý a dodává, že dalším pro náv-
štěvníky zajímavým bodem programu, 
a to tentokrát i pro laickou veřejnost, 
byla středeční konference Požární bez-
pečnost staveb. Byla zahájena tématem 
požární ochrana památek s přednáška-
mi zástupců památkářů a hasičů a po-

For Arch nabídnul řadu zajímavostí 
i v sekci stavebních výplní a dřevostaveb

Poslední zářiovou sobotu (24.9. 2016) skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v pořadí 
27. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH spolu se souběžnými veletrhy FOR STAV, 
FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA. Navzdory zvýšenému počtu vystavovatelů a řadě 
jimi prezentovaným novinkám jej navštívilo o 3050 návštěvníků méně než loni. Nicméně více jak 
71 tisíc příchozích tak na jedné straně svým způsobem korespondovalo s avizovaným letošním jed-
noprocentním poklesem výkonnosti stavebního průmyslu, ale na straně druhé je podle pořadatelů 
dokladem pokračujícího velkého zájmu odborníků a laické veřejnosti o oblast stavebnictví a příslibem 
jeho opětovného předpokládaného zvýšení v roce 2017.

Autor: Ing. František Novák
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Foto: autor

Oceněné plastové okno Internorm s I-tec větráním zvenčí a zevnitř
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kračovala přednáškami o moderních 
stavebních a technických opatřeních, 
která mohou přispět do komplexního 
požárně technického řešení u všech 
typů staveb. „Značný zájem je podob-
ně jako loni i o zítřejší konferenci pro-
jektu ‚Svépomocí‘, zaměřenou na stavbu 
pasivního cihlového domu krok za kro-
kem, na kterou je již teď zaregistrová-
no přes 500 účastníků,“ pochlubil se 
nám v předposlední den veletrhů M. F. 
Přívětivý s tím, že o své příznivce mezi 
návštěvníky neměl nouzi ani 20. ročník 
soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO, jejímuž průběhu věnujeme v tom-
to vydání DM samostatný prostor.

…ale i nejedna zajímavost 
v expozicích

To samé pak platí především o expo-
zicích vystavovatelů, kde mezi jinými 
bylo k vidění i 41 produktů přihláše-
ných do soutěže Grand Prix o nejlep-
ší exponát. A to i z oblasti stavebních 
výplní, kde jednu z cen získala spo-
lečnost Internorm-okno z Prahy, za-

stupující u nás společnost Internorm 
International se sídlem v Rakouském 
Traunu. Cena Grand Prix jí byla uděle-
na za větrání I-tec, představující lokální 
rekuperační jednotku integrovanou do 

rámu plastového nebo plasthliníkové-
ho okna v profilech KF 410 a KF 500 
se stavební hloubkou rámu 93 mm. 
Je poháněná vlastním elektromotorem 
umístěným v ostění a vedení vzduchu  

Integrovanými terasovými dveřmi Centor lze po uvolnění skryté západky jednoduchým složením propojit interiér s exteriérem 
v celé stěně dlouhé až 9 metrů, a to i bez přístupu hmyzu

Odsuvně posuvné dřevohliníkové balkónové dveře s integrovaným zábradlím spo-
lečnosti Eurookna Pražák
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a odvod kondenzátu probíhá v systému 
kanálků rozvedených v rámu. Může být 
ovládána ručně nebo pracovat v plně 
automatizovaném režimu větrání, a to 
individuálně v každé místnosti bytu či 
rodinného domu. Kromě novostaveb ji 
lze bez problémů instalovat i při reno-
vacích, neboť nijak nenarušuje vzhled 
fasády.
O přízeň poroty a hlavně pak návštěvní-
ků usilovala i další pražská společnost 
STAR okna. Kromě vlastní produkce 
oken, dveří a zimních zahrad zde poprvé 
na našem trhu představila také speciální 
integrované terasové dveře od austral-
ské firmy Centor. Jedná se o velkofor-
mátové skládací dveře s integrovanou 
protihmyzovou sítí, skrytým kováním 
a screenovou roletou, určené pro roz-
měr stavebního otvoru až 9200 x 2880 
mm (šířka x výška). Tvoří je hliníková kon-
strukce, kterou je možné zevnitř obložit 
dřevěným masivem, a maximální šířka 
jednoho křídla je 1000 mm. Sítě a stínicí 
rolety jsou srolované ve svislých prvcích 
rámu a lze je ovládat v jakékoliv výšce, 
přičemž zůstanou vytaženy či zataženy 
v jakékoliv poloze bez dalšího zajištění. 

Dveře lze instalovat do typicky konstru-
ovaných zdí, a to buď v klasickém sklá-
dacím provedení v jedné stěně s max. 
viditelnou šířkou rámu 9214 mm, nebo 
v tzv. provedení skládacích dveří do rohu 
(bez omezující rohové vzpěry) s max. šíř-
kou rámu v jedné stěně 4786 mm.
Pozornost nejednoho z návštěvníků se 
pak soustředila také na odsuvně posuv-
né balkónové dveře v dřevohliníkovém 
provedení od společnosti Eurookna 
Pražák z Milotic u Kyjova. Jsou osazeny 
izolačním trojsklem s U

g = 0,5 W/m2K 
a speciálním kováním umožňujícím je-
jich otevírání a zavírání z vnější strany, 
při rozšířeném profilu i zamykání. Mimo 
to jsou osazeny i bezpečnostním zábrad-
lím z kaleného skla integrovaným přímo 
v hliníkovém rámu včetně tlumení.
Zájemci o dřevostavby díky soutěži 
Grand Prix nemohli minout ani v rámci 
veletrhu For Wood prezentovaný sta-
vební systém GOOPAN písecké spo-
lečnosti Goopan Building, založený na 
celostěnových nebo malometrážních 
sendvičových panelech určených pro 
difuzně otevřené či uzavřené konstruk-
ce staveb. Konkrétně pak malometrážní 

difuzně otevřený panel GOOPAN PLUS 
o rozměrech 1250 x 2800 mm, jehož 
konstrukční základ tvoří 160 mm široký 
dřevěný rám vyplněný minerální tepel-
nou izolací. Tento rám je zvenčí opláštěn 
sádrovláknitou deskou, na kterou se po 
montáži aplikuje přídavná tepelná izo-
lace a fasádní perlinková omítka nebo 
odvětrávaná fasáda. Vnitřní opláštění 
nosného rámu panelu tvoří parobrzdná 
fólie, přecházející až do boční plochy, 
na kterou pak přímo navazuje rám mon-
tážní předstěny (s připravenými prostupy 
pro instalace) vyplněné tepelnou izolací 
opláštěnou sádrovláknitou deskou. Tyto 
panely jsou vzájemně spojovány pomocí 
speciálních zámků a umožňují tak mon-
táž obvodových stěn ve dvou lidech.
Na veletrhu si přišli na své také milovníci 
grilování a saunování. Mezi jinými např. 
v expozici kolínské společnosti Kylpyla, 
která zde představila originální finské gri-
lovací a saunovací KOTY (dřevěné stav-
by kruhového typu s centrálním ohněm). 
Mimo nich i další provedení finských a lo-
tyšských saun (sudové sauny, iglú sauny, 
Ruská banya aj.) vyrobené ze severské-
ho smrku a sibiřského modřínu.

Exteriér a interiér severské iglú sauny společnosti Kylpyla, pokryté ručně štípaným šindelem

Provedení a celková skladba obvodové stěny z konstrukčních panelů GOOPAN PLUS



 
                                    

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

by

KOLEKCE HRAN  LAIDEKER  
PERFEKTNĚ PASUJE K DESKÁM
PFLEIDERER       
   

Nábytkové hrany přesně dle Vašich požadavků

Nábytkové hrany vyrobené           technologií 
- dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                     – špičkové ABS hrany za skvělé ceny 
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz
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