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výstavy – inzerce

Přehlídka aktuálních trendů 
výrobců nábytku a dřevostaveb

Od středy 26. do soboty 29. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník 
veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Jeho vystavovatelé představí 
nejnovější trendy ve výrobě nábytku a dalším vybavení interiéru. Souběžně konaný 
veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno přinese ucelenou nabídku dřevěných montovaných 
domů. Nebude chybět ani prezentace firem z různých oborů stavebnictví a technického 
zařízení budov, kteří se budou prezentovat na Stavebních veletrzích Brno.

Novinky a trendy výrobců 
nábytku

Vystavovatelé veletrhu nábytku a inte
riérového designu MOBITEX představí 
novinky, ze světa nábytku, osvětlení 
a designu. Nabídku vystavovatelů do
plňují atraktivní poradenská centra za
měřená na výběr kvalitního nábytku nebo 
představení tradičních českých výrobců 
nábytku. Nesmíme opomenout ani po
radenství interiérových architektů v pora
denském centru Architekt. Ani v letošním 
roce nebude chybět přehlídka Grand 
Prix MOBITEX, která se koná ve dvou 
samostatných sekcích – vystavovatelé 
a studenti.

Co přinese studentská sekce 
Grand Prix MOBITEX?

Tato soutěžní přehlídka je určena studen
tům středních a vysokých škol v České 
a Slovenské republice. Školy a studen
ti mohou prezentovat návrhy z oblasti 
nábytku a bytových doplňků: výrobky, 
prototypy a modely. Předložené návrhy 
musely splňovat kritérium originality, krea
tivity, progresivity, nekonvenčnosti a funk
čnosti. Přihlášené práce byly posou zeny 
odbornou komisí, výběr nejlepších z nich 
je k vidění na veletrhu v pavilonu F.
Do letošního ročníku studentské sekce 
soutěžní přehlídky Grand Prix MOBITEX 
se přihlásilo více než 90 studentů z 8 
českých škol. Přihlášení studenti tento 
rok prezentují své návrhy z oblasti ná
bytku a bytových doplňků v duchu stylu 
retro. Každoročně stoupající čísla přihlá
šených studentů vypovídají o rostoucí 
popularitě veletrhu a zájmu studentů na 
něm vystavovat své práce. 

Technologie&Design 
představí nástupce 
legendární řady Diamond 
od B&W

Špičkovou audiovizuální techniku jako 
součást moderního interiéru tradičně 
představuje projekt Technologie&Design 
Studia Jasyko. Na co se můžeme těšit 
v letošním roce? Na nic menšího než 
na představení legendy špičkové audio 
techniky Bowers & Wilkins, která uvádí 
nový nejvyšší model 800 D3! Seznamte 
se s novou řadou nekompromisních an
glických reprosoustav, která přichází 
na trh po šesti letech intenzivního vývo
je. Další lahůdkou je značka McIntosh 
s prémiovou řadou zesilovačů a dalších 
přístrojů pro stereo, domácí kino i strea
mování. V televizní technice představíme 
nový standard OLED v rozlišení 4K.

Inteligentní a bezpečná 
domácnost v praxi

Audiovizuální technika, špičkové do
mácí spotřebiče a stylový nábytek jako 
součást moderního, pohodlného a bez
pečného domu s možností ovládání jed
notlivých atributů prezentovanými řídícími 
systémy. To vše bude nejenom k vidění, 
ale především k vyzkoušení v reálných 
podmínkách na expozici v pavilonu F. 
Ta bude představovat vzorovou inteli
gentní domácnost, kde můžete table
tem nebo telefonem ovládat například 
domácí spotřebiče, osvětlení, tepelné 
čerpadlo nebo vjezdovou bránu. Projekt 
představí také elektromobil integrovaný 
do energetiky domu jako kompenzátor 
výkyvů spotřeby, nabíjený solárními pa
nely spolu s hlavními bateriemi domu. 

Součástí bude také odborný doprovod
ný program pro architekty a projektan
ty a poradenské centrum pro zájemce 
z řad široké veřejnosti. Partnery projektu 
jsou společnosti ABB, Pražská energeti
ka, Studio Jasyko a Veletrhy Brno.

Chystáte se stavět 
dřevostavbu? 
Navštivte veletrh DSB!

Zájemci o kvalitní dřevostavby by si ne
měli nechat ujít veletrh DSB – Dřevo 
a stavby Brno, který nabídne ucele
nou přehlídku dřevěných montovaných 
domů. Nabídku vystavovatelů doplňu
je doprovodný program, poradenské 
centrum zaměřené na všechny otázky 
dřevěného stavění a bydlení v dřevostav
bě. Stranou pozornosti nezůstane ani 
problematika péče o dřevo. Praktickou 
inspiraci z hotových dřevěných monto
vaných domů nabídne Stavební centrum 
Eden 3000, které se nachází v blízkosti 
brněnského výstaviště. 

Veletrh PTÁČEK při 
Stavebních veletrzích Brno

Souběžně se Stavebními veletrhy Brno 
bude probíhat v pavilonu V i Veletrh 
PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velko
obchod, který bude zpřístupněn široké 
veřejnosti v pátek 28. a v sobotu 29. 
dubna. V rámci této akce představí spo
lečnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s. 
svoji nabídku výrobků více než 130 do
davatelů z oboru topení – plyn – voda 
– sanita – inženýrské sítě.

Více informací naleznete na www.mo-
bitex.cz nebo www.bvv.cz/dsb.

http://www.mobitex.cz
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RAUVISIO CRYSTAL
Akrylátové „sklo“ pro moderní interiéry

 „SKLO“ 

PRO

TRUHLÁŘE

Sklolaminátové desky RAUVISIO crystal  umožňují  kreativní a inovativní designová řešení  v moderních interiérech.
Tento materiál lze opracovat běžnými truhlářskými nástroji – řezání, vrtání nebo ohýbání „skla“ nebylo nikdy jednodušší. 
RAUVISIO crystal je o 50% lehčí a 10x odolnější vůči rozbití než sklo, UV-stabilní a velmi odolný proti poškrábání. 

K dipozici je 9 atraktivních barev v matném nebo lesklém provedení. V nabídce je také zrcadlová nebo magnetická varianta.

www.rehau.cz www.rehau.sk 
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