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Ve dnech 31. ledna až 3. února 2008 se 
na výstavišti Incheba Expo Praha v Pra-
ze-Holešovicích konal mezinárodní vele-

trh nábytku, bytového textilu, podlaho-
vin, svítidel a bytových doplňků Pragoin-
terier – New Design již podevatenácté. 
Na rozdíl od loňského roku, tentokrát ve 
spojení s mezinárodním veletrhem kance-
lářského nábytku a vybavení Pragooffice 
a výstavou Bydlení.

V loňském roce byla výstavní plocha, 
kterou mělo Výstaviště k dispozici, během 
veletrhu Pragointerier zcela zaplněna. Le-
tos zůstal jeden z Křižíkových pavilonů 
volný. Důvodem byla absence některých 
nomenklatur souvisejících hlavně se stav-
bou nebo renovací nemovitostí. Ty byly 
ještě v  roce 2007 součástí veletrhu. Le-
tos byly začleněny do nového samostat-
ného projektu, prvního ročníku veletrhu 
Pragobuilding, který se konal na stejném 
místě, ale o týden dříve, společně s veletr-
hem Střechy. Výsledkem je návštěvnicky 
atraktivní komplex dvou tematicky nava-
zujících samostatných projektů, které se 
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mohou vzhledem k výraznému nárůstu 
výstavní plochy dále rozvíjet.

V konečném součtu se letos na vele-
trhu Pragointerier prezen-
tovalo 400 vystavovatelů ze 
sedmi zemí, během čtyř dnů 
ho navštívilo téměř 30 000 
zájemců.

Tradičně se zde představi-
li vystavovatelé z řad výrob-
ců i dovozců nábytku (od 
kuchyní, přes sedací soupra-
vy, ložnice, skříňové stěny až 
po stylový nábytek a nábytek 
vhodný do dětských pokojů 
či venkovní nábytek) a byto-
vých doplňků (svítidel, de-
koračního textilu, lůžkovin, 
obrazů, dekorativních před-
mětů aj.). Přestože se týden 
předtím konal veletrh Pra-
gobuilding, kam by např. po-
dlahy tematicky patřily více, 
rozhodli se někteří z vystavo-
vatelů nabídnout své výrob-
ky také zde.

Nechyběly odborné soutě-
že pro vystavovatele a množ-
ství doprovodných progra-
mů.

Sekce věnovaná svítidlům 
a elektroinstalaci byla tradič-
ně v zadní části vstupní mobil-
ní haly. Velmi zajímavě (ten-
tokrát minimalisticky) pojatá 
a rozhodně nepřehlédnutelná 
expozice firmy Hagos s. r. o., 

zastupující v ČR renomované italské fir-
my Fabbian, Cariboni, Fivep, Boluce, Fon-
tanaArte a Slide, získala i letos v soutěži 
o nejlepší expozici první místo ve vzácné 
shodě téměř všech členů odborné poroty. 
(Zdůvodnění poroty: Expozice svítidel Hagos 
vymezuje minimálními architektonickými pro-
středky prostor pro prezentaci různorodé řady 
špičkových interiérových svítidel.) Redakci 
časopisu Světlo, která byla letos v porotě 
zastoupena už podruhé, takový úspěch 
„světlařské“ firmy velmi těší.

Elegantní a účelná expozice tradičního 
vystavovatele veletrhu v oboru elektropří-

Obr. 4. 
Netradiční 
pojetí sví-
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Obr. 1. Vítězná expozice firmy Hagos v soutěži o nejlepší 
expozici

Obr. 2. Expozice společnosti ABB, s. r. o., v soutěži o nejlepší 
expozici na místě druhém

Obr. 3. Detail z prezentace českého výrobce 
skleněných vitráží, vitrážových svítidel a byto-
vých doplňků, firmy Richard Kanta – Sklo Art

Obr. 5. Keramická svítidla francouzského vý-
robce představila společnost Levitus
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Obr. 6. Španělská svítidla s textilními stínítky 
v expozici společnosti Paolo Coelsho

Obr. 7. Zájemci o informace u stánku časopisu 
Světlo

slušenství a elektroinstalací, společnosti 
ABB, s. r. o., získala v soutěži o nejlepší 
expozici místo druhé. (Zdůvodnění poro-
ty: Expozice firmy ABB Elektro-Praga domi-
nuje vstupním prostorám veletrhu již několik 
let. Je architektonicky vyvážená a příkladně 
informativní. Její výtvarné a provozní řeše-

ní plně reflektuje vysokou kvalitu prezentova-
ných výrobků.) 

Stánek časopisu Světlo po volnějším 
čtvrtku a pátku zaznamenal v sobotu ješ-
tě větší nápor návštěvníků než v loňském 
roce (některé tituly z produkce vydavatel-
ství FCC Public byly během soboty vypro-
dány). Mezi množstvím dotazů sobotních 
návštěvníků převažovaly především žádosti 
o informace ohledně světelných zdrojů, vět-
šinou zářivek. Děkujeme touto cestou čle-
novi redakční rady časopisu a odborníkovi 
na světelné zdroje Ing. Vladimíru Dvořáč-
kovi (S-Lamp), který v sobotu do stánku ča-
sopisu přišel jako host a nakonec téměř dvě 
hodiny odpovídal na dotazy (pozn.: Článek 
od Ing. Vladimíra Dvořáčka zabývající se po-
drobněji problematikou lineárních zářivek, na-
zvaný Světelné zdroje – lineární zářivky, vyšel 
v časopise Světlo 2/2008, str. 56 až 58).

Ani letos na veletrhu nechyběly zají-
mavé expozice tradičního dovozce de-
signových svítidel Artemide, společnosti 
Selene z Prachatic, či pražské firmy Apro 
Lux. České výrobce na veletrhu zastupo-
valy dvě společnosti. Tradičně to byla ro-
dinná firma Sklo Art a po několika letech 
také firma Hlavenka – Vitráže, svítidla. 
Návštěvnicky velmi atraktivní byla i ex-
pozice jednoho z loňských vítězů soutě-
že Top design, společnosti Levitus, pre-

zentující na veletrhu keramická svítidla 
a interiérové doplňky z Francie.

Dva z Křižíkových pavilonů obsadily 
bohatě zastoupené Hrnčířské trhy. 

Pragointerier – Newdesign 2008 je už 
minulostí a lze se těšit na Pragointerier – 
Newdesign 2009.

Ing. Jana Kotková
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● PRO VA·E V¯ROBKY:
- Zkou‰ky a posouzení shody pro znaãení CE 

- Certifikaci národní - ESâ

- Certifikaci mezinárodní - CB, CCA, ENEC, CCA-EMC, HAR

- Homologace pfiíslu‰enství motorov˘ch vozidel podle 
pfiedpisÛ EHK OSN pro E8

- Prototypové testování a kompletní zkou‰ky hotov˘ch v˘robkÛ

- Svûtelnû technická mûfiení
- Mûfiení kfiivek svítivosti
- Zji‰Èování obsahu ‰kodliv˘ch látek dle smûrnice RoHS

- Speciální zkou‰ky - vibrace, hluk, klimatické zkou‰ky, hygiena, 
mûfiení elektromagnetického pole EMF, EPD

- Certifikace v rámci programu âeská kvalita

- Osvûdãování v˘herních hracích pfiístrojÛ a herních zafiízení

● PRO VA·I FIRMU:
- Certifikaci systémÛ managementu podle:

- âSN EN ISO 9001 – systémy jakosti fiízení
- âSN EN  ISO 14001 – systém environmentálního managementu
- OHSAS 18001 – systém managementu BOZP
- âSN ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpeãnosti 

informací (dfiíve BS 7799)
- âSN EN ISO 13485 – systém fiízení jakosti pro v˘robce 

zdravotnick˘ch prostfiedkÛ
- EMAS – ovûfiování Environmentálního prohlá‰ení 
- Kvalitní a bezpeãná montáÏ

- Certifikace IT sluÏeb podle: 
- âSN ISO/IEC 20000 – Management sluÏeb IT
- ISVS – atestace informaãních systémÛ vefiejné správy

- Metrologické sluÏby
- Ovûfiování emisí skleníkov˘ch plynÛ
- Revize elektrick˘ch zafiízení NN

certif@ezu.cz
www.ezu.cz 
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Vám nabízí svoje sluÏby v oblasti zkou‰ení, certifikace a posuzování shody
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