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výstavy

Veľtrh Nábytok a bývanie 2017 
s čiastkovými úpravami

Nová koncepcia 27. ročníka veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 (7. – 12. marca 2017) 
nadväzuje na úspešné prehliadky výroby nábytku a bytových doplnkov, tvorby 
dizajnu a architektúry. Keďže sa mení zameranie výstaviska, nový realizačný tím 
čiastočne upravil aj nomenklatúru a rozmiestnenie vystavovateľov v jednotlivých 
pavilónoch. Úpravy sa ešte len realizačne dolaďujú a konečná podoba bude známa 
až pred oficiálnym otvorením. Očakávajú účasť cca 450 vystavovateľov, pre kto-
rých je pripravená plocha 24 tis. m2 v 13 halách a na priľahlých voľných plochách.
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Zameranie pavilónov, hál a voľnej plo
chy sa tiež čiastočne prispôsobilo: 

 A – Štýlový nábytok a doplnky interié
rov, bytový a záhradný nábytok

 B – Bytový nábytok
 C – Bytový nábytok, matrace
 N – Pavilón slovenských výrobcov 
nábytku a moderných drevodomov

 F – Nábytok do obývacích izieb, spální
 M1 – Krby, okná, dvere, podlahy, do
plnky interiérov

 M2 – Bytový nábytok

 M3 – Fórum dizajnu
 M4 – Kuchyne, spotrebiče, nábytko
vé kovanie, bytový nábytok

 M5 – Bytový nábytok
 S – Predaj bytových doplnkov
 Voľná plocha – Záhradný a bytový ná
bytok

Pavilón slovenských 
výrobcov nábytku 
a moderných drevodomov

Návštevn íc i 
najväčšieho 
nábytkárske
ho  ve ľt r hu 
v SR, ktorých 
sa aj tento rok 
očakáva viac 
ako 60 000, 

sa môžu tešiť na prezentáciu nábytku 
a vybavenia pre domácnosti aj od člen
ských spoločností ZSD SR, ako aj na 
prezentáciu najmodernejších technoló
gií a spracovaní v oblasti drevostavieb.
Na základe pozvania ZSD SR bude čest
ným hosťom tohtoročného veľtrhu pán 
Georg Oehler, Design Studio|London 
(www.georgoehler.co.uk).
Slovenských výrobcov nábytku spolu 
so stavebnými firmami, ktoré sa venujú 
výstavbe moderných drevostavieb, náv
števníci nájdu predovšetkým v spoloč
nom pavilóne N pod názvom „Pavilón 
slovenských výrobcov nábytku a moder
ných drevodomov“. Dynamický a konti
nuálny rozvoj výstavby rodinných domov 
na báze konštrukcií z dreva dáva jedineč
nú príležitosť spojiť svoje sily a využiť sy
nergický efekt spolupráce Nábytkárskej 
sekcie a Sekcie drevostavieb ZSD SR. 
Nebude to však len obyčajný pavilón 
s vystavovateľmi. Jeho návštevník získa 
bližší pohľad a informácie na fungovanie 
nábytkárskeho i drevostavbárskeho prie
myslu na Slovensku, bude mať možnosť 
oboznámiť sa s príbehmi úspešných mla
dých ľudí, študentov a budúcich dizajné
rov, alebo úspešných nábytkárskych či 
drevostavbárskych firiem. 
V tomto pavilóne bude umiestnené aj 
žrebovacie osudie spotrebiteľskej 
tomboly, do ktorej členské spoločnosti 
ZSD SR opäť ponúknu atraktívne ceny 
pre držiteľov zlosovateľných vstupeniek. 
Súčasťou expozície ZSD SR bude aj 6. 
ročník súťaže DREVOSTAVBA ROKA 
2016, v rámci ktorej sa budú môcť náv
števníci zapojiť do hlasovania a tým aj 
do súťaže o hodnotné ceny. 
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Spolupráca so strednými odbornými 
školami a členskými spoločnosťami 
ZSD SR, ktoré pre svoju prax potrebu
jú z roka na rok viac odborných kvali
fikovaných mladých ľudí, vyústila do 
spoločnej prezentácie SOŠ drevárskej 
v Topoľčanoch, SOŠ drevárskej vo 
Zvolene, SOŠ lesníckej a drevárskej 
v Liptovskom Hrádku a SOŠ drevár
skej v Spišskej Novej Vsi v rámci stánku 
ZSD SR. V tomto priestore môžu školy 
predstaviť nielen niektoré zo svojich troj
rozmerných exponátov – prác študentov 
– ale aj svoje študijné a učebné progra
my, aby tak pred návštevníkmi prezen
tovali svoje zameranie a možnosti štúdia 
na školách. Remeslo má dnes opäť zlaté 
dno a práca v nábytkárskom priemysle 
už dávno nie je len práca s hoblíkom 
a dlátom. Uspokojí aj náročných a po 
špičkovej technike túžiacich mladých 
ľudí.

Sprievodné odborné podujatie Diskus
né fórum sa v tomto roku bude venovať 
téme: „Pomáha predávať dizajn – áno 
či nie?“ Zúčastnia sa na ňom poprední 
odborníci z praxe, ale aj z akademickej 
obce, ktorí sa budú zamýšľať nad otáz
kou, ako sa môžu presadiť naši dizajnéri 
a ako z toho môže profitovať podnika
teľské prostredie. Sme presvedčení, že 
základom oživenia pre nábytkárov musí 
byť aj oživenie stavebníctva – napríklad 
rozvoj drevostavieb, zlepšenie podnika
teľského prostredia a obrat v spotrebi
teľskej nálade obyvateľstva. Dôležité je 
pritom upriamenie pozornosti spotrebi
teľa na produkty domácej výroby.

Fórum dizajnu

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu je 
20. ročník prehliadky Fórum dizajnu. 
Tvorcom koncepcie je Slovenské cen

trum dizajnu s mottom „Výzvy a inšpi
rácie – 20 rokov Fórum dizajnu“. 
Kurátorky tejto časti – Mgr. Katarína 
Hubová, Mgr. Adriena Pekárová a Mgr. 
Helena Veličová – sústredili do stredu 
pavilónu M3 práce profesionálnych di
zajnérov  a študentov stredných a vy
sokých škôl  so zameraním na dizajn 
formou pozoruhodných a inšpiratívnych 
exponátov pre interiérové riešenia. 
V rámci expozície bude aj auditórium 
pre organizovanie diskusných podu
jatí, schôdzok a stretnutí výrobcov 
s tvorcami, predstavenie inovatívnych 
materiálových riešení, obchodné roko
vania výrobcov s obchodníkmi. Okolo 
nich budú expozície výrobcov sloven
ského nábytku s dôrazom na dizajnové 
koncepcie. Spolu predstavia práce pol 
stovky dizajnérov s možnosťou realizá
cie nábytkových solitérov a doplnkov do 
moderného interiéru.
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Odborníci a študenti získajú 
nové znalosti

V programe veľtrhu nechýba ani tradič
ný sprievodný odborný program. Témy 
seminárov:
Trendy v bývaní – v utorok 7. marca 
2017

 Megatrendy 2017 a ich vplyv na by
tový interiér (doc. Ing. arch. Ludvika 
Kanická, CSc.)

 Prírodné materiály a technické no
vinky v kuchyniach (Ing. arch. Hynek 
Maňák, Ph.D.)

 Trend 2017 – individuálne nastaviteľný 
čalúnený sedací nábytok (Ing. Helena 
Prokopová)

 Premena jatočného odpadu (kože) na 
kvalitný poťahový materiál (useň) (Ing. 
Vít Berger)

 
Prírodné materiály pre dom a byt – 
vo štvrtok 9. marca 2017

 Predpoklady pre použitie materiálov 
na báze dreva v drevárskom a nábyt
kárskom priemysle z pohľadu ZSD SR 
(PhDr. Peter Zemaník)

 Ako pôsobia na človeka materiály a ich 
povrchy v interiéri (doc. Ing. Veronika 
Kotradyová, PhD.)

 Drevo sprevádza ľudstvo po celú dobu 
jeho existencie (doc. Akad. soch. 
René Baďura)

 Drevo, drevené materiály a ich op
timálne uplatnenie v nábytkárstve 
(Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.)

 Drevo a povrchové úpravy v nábytkár
stve (Ing. Alena Capíková)

Oba semináre sa uskutočnia v priesto
roch konferenčnej miestnosti medzi 
halami A a B so začiatkom prezentácie 
o 9:30. Trvať budú cca do 12:00. Vstup 
na prednášky je voľný.Účastníci dosta
nú k dispozícii niekoľko informačných 
podkladov a malé občerstvenie.

Cena veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2017

Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 
udelia na základe rozhodnutí odbornej 
hodnotiacej komisie. Vystavovatelia 
môžu prihlásiť vystavené exponáty do 
súťaže. Ceny udelia v kategóriách:
1. Čalúnený nábytok
2. Nábytok do obývacích priestorov 

(spálne, jedálne, detské izby, skri
ňové zostavy)

3. Kuchynský nábytok a spotrebiče
4. Ostatné typy nábytku
5. Doplnky k nábytku, bytový textil
6. Najkrajšia expozícia veľtrhu
Organizátor veľtrhu garantuje zviditeľ
nenie výsledkov medzi odbornou verej
nosťou. Ocenené produkty počas veľtr
hu budú v stánkoch označené a budú 
priťahovať návštevníkov. Súťaž možno 
považovať za prestížnu z hľadiska mož
nosti používať označenie ceny a diplom 
na ďalšiu propagáciu výrobcu.
Nábytok a bývanie 2017 je síce spotre
biteľským veľtrhom, ale prvý deň (uto
rok 7. 3. 2017) bude výstavisko patriť 
najmä odborníkom bez účasti laických 
návštevníkov, aby rokovania výrobných 
a obchodných partnerov neboli rušené. 
Za týmto účelom uverejňuje odborný ča
sopis Drevársky magazín bezplatnú 
vstupenku – pozvánku odborníka. 
Po jej vystrihnutí a kompletnom vyplnení 
umožní bezplatný vstup na výstavisko 
cez určený vchod – registračné cen
trum v pavilóne F.
Pre ostatných návštevníkov je cena vstu
penky na výstavisko v prvý deň 7 €, os
tatné dni 5 €, zľavnené vstupné 2,50 € 
(študenti, dôchodcovia), parkovanie pri 
areáli 4 €.



záhrady a obytného priestoruAtraktívne prepojenie
text a foto: © SIEGENIA 2017

Riešenie má meno PORTAL
Oddelenie vnútorného a vonkajšieho prie-
storu je minimalizované na tenkú sklenenú 
stenu. Tento opticky tak príjemný predel 
však musí spĺňať vysoké technické nároky 
na bezpečnosť, odolnosť, tepelnú izoláciu
a v neposlednom rade na atraktívny dizajn. 

Systém kovania PORTAL poskytuje vizuálne 
estetické a technicky vysoko funkčné rie-
šenia pre posuvné prvky až do hmotnosti 
400 kg. Takáto vysoká nosnosť umožňuje 
vytvoriť velkoplošné presklenie i pri použití 
kvalitneho izolačného skla. Celková šírka 
presklenej plochy môže dosiahnuť takmer 
20 m a šírka otvorenia veľkorysých 12 m. 
Stačí jeden malý pohyb a stena jednodu-
cho zmizne. Systém PORTAL poskytuje 
najrôznejšie spôsoby otvárania, čím vám 
umožní vytvoriť individuálne riešenie pres-
ne podľa vašich potrieb. Kovanie je možné 
použiť na všetky pro� ly z dreva, plastu
i hliníka. 

Mäkko a tichučko
Dlhé roky práce a vylepšení prinášajú sys-
tém, s ktorým sa už viac nemusíte obávať, 
že sa vaše dieťa zobudí kvôli hluku alebo si 
ublíži, keď sa dvere pokúsi otvoriť. Funkcia 

SOFT CLOSE je kombinácia vodiacej lišty (1) 
a tlmiča (2), ktorá i najťažšie krídla pribrzdí 
pred úplným zatvorením alebo otvorením 
a zabezpečí jemný a mäkký dojazd do 
koncovej polohy. Poskytuje tak ochranu 
pred zranením a chráni i samotný systém 
pred poškodením, aké by mohlo nastať 
pri neodbornej manipulácii.  Ovládanie i 
zdanlivo náročných prvkov je tak jedno-
duché a intuitívne, že ho hravo zvládne i 
dieťa. Všetky diely sú plne skryté, dizajn tak 
zostane neporušený.  

Ani ste nezbadali a ste vonku
Aby bol prechod skutočne plynulý, nestačí 
len zladiť štýl nábytku na terase s interié-
rom či pridať zopár ladiacich doplnkov. To 
všetko sú dôležité drobnosti, ktoré atmo-
sféru umocnia, no základom je technicky 
dokonalé riešenie.

Tesniaca prahová lišta ECO PASS prevyšuje 
prah len o 5 mm, čo zaručuje komfortné 
bezbariérové riešenie a moderný dizajn. 
V oblasti tepelnej izolácie hovoríme o pro-
dukte budúcnosti – už dnes spĺňa predbež-
né požiadavky nového nariadenia o úspore 
energie (EnEV). Pod atraktívnym povrchom 
jej pro� l skrýva prepracovaný 10 komorový 
hliníkový pro� l, ktorý okrem vynikajúcej 
tepelnej izolácie zabezpečuje i dokonalú 
tesnosť a vysokú stabilitu. 

V bezpečí v teple domova
Spoľahlivé utesnenie priestoru medzi 
pohyblivým a pevným krídlom má na 
starosti tesniaca lišta C (drevené pro� ly) 
alebo tesniaca lišta C28/48. Trojkomorový 
plastový pro� l lišty zabezpečuje i tepelnú 
izoláciu. Robustné tesnenie zamedzuje 
tvorbe kondenzátu a chráni pred vetrom

a nárazovým dažďom. Uzatvorenie a 
uzamknutie dverí zabezpečuje prevodovka 
s kyvným hákom. Bezpečná, tesná a s dlhou 
životnosťou. Elegantne skrytá, uzatvára 
dvere pomocou kyvného háku z kvalitnej 
ocele, umožňuje i obľúbenú funkciu 
štrbinového vetrania. Zvyšuje tesnosť aj pri 
ľahkých krídlach, pretože kyvný hák tlačí 
krídlo nadol a na stranách do tesnenia, kde 
ho vďaka integrovanej blokovacej funkcii 
bezpečne pridržiava.

Máte to šťastie, že ste majiteľom pôdy? Tak 
túto výsadu neváhajte využiť a rozšírte 
obzory vášho bývania za hranicu deliacich 
stien domu. Slnko, zeleň a obloha sa stanú 
prirodzenou súčasťou vášho domova. Práve 
takéto prepojenie je jedných z najväčších 
privilégií obyvateľov rodinných domov.

Hoci bežne považujeme interiér a exteriér 
za protiklady, pri stavbe rodinného 

domu a vytváraní životného priestoru to 
vôbec neplatí. V modernom ponímaní 
bývania sa exteriér stáva prirodzeným 
pokračovaním, rozšírením a doplnením 
interiéru. Stačí jednoduchý pohyb a život sa 
posunie do záhrady. Už o tom nemusíte len 
snívať. Splňte si svoje predstavy a prepojte 
záhradu s terasou, obývačkou, spálňou či 
dokonca bazénom. Vďaka vyspelej technike 
SIEGENIA sa fantázii medze nekladú.
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riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

SOFT CLOSE

TESNICA LIŠTA C28/48

PRAHOVÁ LIŠTA
ECO PASS

http://www.siegenia.com

