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V expozíciách bolo vidno, že domáca 
produkcia nábytku je zárukou vysokej 
kvality a vďaka dizajnovému riešeniu 
často celého interiéru dokáže konkuro-
vať renomovanej zahraničnej produkcii. 
Slovenské firmy predstavili kvalitný ná-
bytok do celého bytu, drevený nábytok 
z borovicového a dubového masívu, 
kuchyne na mieru, exkluzívne kozubo-
vé pece, sauny a infrakabíny presne na 
rozmery bytu, „rastúci“ nábytok do det-
ských izieb, stoličky, kreslá a sedačky, 
postele, dizajnové krištáľové svietidlá.
Paralelná výstava ART 2017 bola sprie-

vodnou prehliadkou výtvarného umenia, 
aby predstavila umelecké diela na sprí-
jemnenie a dotvorenie interiéru (v časti 
A1). 

Cena MODDOM 2016

Vystavovatelia do súťaže o Cenu 
MODDOM 2016 prihlásili dve desiatky 
produktov. Z nich ocenenie získali dva 
pozoruhodné nábytkové produkty slo-
venskej výroby.
Viking Wellnes Design, s.r.o. Trnava za 
exkluzívny saunový komplet VALHALA. 
Dizajnéri firmy po prijatí objednávky pres-
ne na rozmery bytu vypracujú návrh sau-
novej kombinácie. Môže pozostávať až z 
piatich častí typov sauny. Konštrukcia je 
zhotovená z masívneho listnatého dreva, 

uzatváranie riešia sklenými alebo plný-
mi drevenými dverami umiestnené do 
priestoru alebo medzi jednotlivými čas-
ťami. Výrobná časť firmy je v Hlohovci.
Kuchyne od Čvirika je značka pre ku-
chynský nábytok na mieru. Predstavili 
riešenie kuchynskej linky ADELA. 
Linka vrátane spotrebičov má dĺžku 680 
cm, na ňu nadväzuje „L“ zostava vyso-
kých potravinových skriniek v dĺžke 300 
cm a samostatný pracovný stôl v dĺžke 
240 cm. Použité kombinácie materiálov 
predných plôch tvorí prírodná dyha pa-
lisander kombinovaná striekanými mat-
nými farbami, zatváranie predných plôch 
je riešené bez úchytiek, pracovné dosky 
z prírodného kameňa (žula). Rodinnú 
firmu vedie Ing. Róbert Čvirik od roku 
2011, keď ju prevzal po svojom otcovi. 
Sídlo firmy je v Dolnom Oháji, výrobná 
časť je umiestnená v obci Lipová, časť 
Ondrochov.

Cenu MODDOM 2016 udelili ďalším 
piatim produktom v expozíciách:

	Bronso, s.r.o. Bratislava – za inova-
tívne bezdrôtové ovládanie osvet-
lenia AwoX SmartPEBBLE

	LB Bohemia, s.r.o. Galanta – za mat-
rac Orthopedic s možnosťou maxi-
málnej personalizácie – prispôsobenia 
komfortu lôžkovej plochy individuál-
nym, najmä zdravotným požiadavkám 
konkrétneho užívateľa

	LB Bohemia, s.r.o. Galanta – za mate-
riálovú inováciu lôžka postele VALLY 
NEW v retrodizajne

	AMALTHEA, s.r.o. Bratislava – za jed-
noduchosť a modulovú variabilnosť 

Bratislavská	výstava	nábytku	MODDOM 2016	(12.–16.	10.	2016)	
na	výstavisku	Incheba	EXPO	potvrdzuje	uplynulých	5	rokov	overenú	
koncepciou	ponuky	nábytku,	bytových	doplnkov	a	 interiérového	
dizajnu.	Na	ploche	20	tisíc	m2	v	častiach	výstaviska	A1,	B1,	B0	
a	D	sa	predstavilo	cca	160	vystavovateľov.	

MODDOM 2016 
prispel k potvrdeniu trendov bývania
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Ocenená kuchynská linka ADELA od Čvirika z Dolného Ohája
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sedacej súpravy BL 102 zostavenej 
z viacerých sekcií

	MVP events, s.r.o. Praha – za moder-
né skulpturálne poňatie stvárnenia ex-
teriérového ohniska OFYR Classic 
CHEF 100-100

Incheba EXPO ocenila najkrajšie ex-
pozície:

	DECODOM, s.r.o. Topoľčany – za 
efektívne využitie komunikačných ak-
tivít pri predaji nábytku

	DREVMAX PLUS S.C. – za široký 
a pestrý sortiment nábytku z Poľska

	Italy Home Style s.r.o. – za dizajn 
a remeselné spracovanie interiéro-
vých doplnkov z Talianska

	HT – design Central Europe s.r.o. 
– za exkluzívne kozubové riešenia

Návštevníci prejavili záujem aj o ďalšie 
typy nábytku slovenských výrobcov: 
kuchyňu IRIS – vyrobenú inovatívnou 
a v SR jedinečnou laserovou techno-
lógiou opracovania hrán (Decodom), 
moderne riešený nábytok z dubového 
a bukového masívneho dreva (Sosna), 
sériovo vyrábaný nábytok za priaznivé 
ceny (Meuble), kolekciu BISMARCK 
Rustik vytvorenú konferenčným stolom, 
lavicou, komodou a stolom (DrevByt), 
posteľ PURE a komodu CHOPPED 
(Livingwood), solitéry z dubového ma-
sívu (Nábytok Mirek).
Výrobcovia nábytku z ČR predstavili ino-
vované typy výrobkov: Jech CZ luxusnú 
sedaciu súpravu GAME NEW neobme-
dzenej kombinácie sedákov, opierok, 
vankúšov a podrúčok; Jelínek – výro-
ba nábytku spálňu FLABO z masívneho 
dubového dreva a vytvorením zdravého 
spánku prostredníctvom kombinované-
ho čalúnenia. 
Tohtoročná výstava MODDOM 2016 
ukázala trendy nábytkového dizajnu, ši-
roké spektrum materiálov a nových rie-
šení pri zariaďovaní bývania. Plánovaná 
plocha nebola celkom obsadená a vy-
stavovatelia nevyužili priestor na detail-
nejšie prezentácie. 

Premiérový ročník MODDOM sa konal 
pred 20. rokmi – od 26. 11. do 1. 12. 
1996 na ploche 9000 m2 za účasti 
150 priamych vystavovateľov zo 6 krajín 
v časti výstaviska A1 a A2. Bratislavská 
prehliadka mala byť doplnkom vtedy 
už zabehnutej výstavy Nábytok a býva-
nie v Nitre (od roku 1991). Koncepciu 
výstavy MODDOM zostavili so širším 
záberom, aby poskytovala pohľad na 
interiér ako celok. Budúci – už 22. 
ročník MODDOM má plá novaný termín 
18.–22. októbra 2017.

Mirek – nábytkové solitéry z dubového masívu

Členská spoločnosť ZSD SR Molitex, s.r.o. Krajné sa podieľa na zariaďovaní bytu 
sedacími zostavami

Ocenená luxusná dizajnová posteľ Vally New využíva prednosti nových materiálov
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