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veletrhy a výstavy

Mezinárodní veletrh 
interiérů Tendence 2008 
se bude letos konat již od 
11. do 14. září, tzn. o tři 
týdny dříve než v několi-
ka posledních letech. Při 
té příležitosti se do Praž-
ského veletržního areálu 
Letňany chystají vysta-
vovatelé nejen z České 
republiky a Slovenska, 
ale také z Egypta, Nizo-
zemí, Pákistánu a Itálie, 
aby zde návštěvníkům 
představili širokou šká-
lu aktuálních produktů, 
včetně novinek z obo-
rů nábytek, osvětlení, 
bytový textil a dekora-
ce. Každoročně na tento 
veletrh přichází pro in-
spiraci okolo 30 000 ná-
vštěvníků.

Letošní novinkou bude sekce Design, 
v níž se budou prezentovat společnosti 
zaměřující se především na tzv. designo-
vý nábytek (např. De Facto, Javorina). 
Tradičně bude silně obsazena sekce mo-
derního nábytku (např. Aksamite, Böhm 
Jihlava, Dřevotvar Znojmo, In Elis, Trend 

nábytek, Leonard-Innovati-
on) nebo sekce elektrických 
spotřebičů (např. Ardo, Blo-
omberg, Brandt, Fagor, De 
Ditrich, Ilve, Karma). Také 
v sekci stolování bude letos 
zastoupeno mnoho význam-
ných značek (např. Leonar-
do, Mobax, Fantazie, Ville-
roy&Boch, Hotový Interiér, 
Cedr Group, Paramit, Luis, 
In-Spirace, Jannai).

V sekci Osvětlení před-
staví své novinky společnos-
ti Selene (moderní svítidla 
Artemide známých zahra-
ničních designérů), Lumi-
nex, zastupující v České 
republice několik význam-
ných firem (Albert, Ban-
kamp, Bopp, Bruck, Fran-
co, GKS, Honsel, Menzel, 
Oligo, Paulmann, WOFI), 
Aprolux (vnitřní i venkov-
ní osvětlení), distributor 
španělského výrobce Vidri-
os Granad a S.L, společnost 
ACW (stylová i moderní 
svítidla), nebo Eglo Čes-
ko-moravská svítidla (in-

teriérová i exteriérová dekorativní svíti-
dla rakouského výrobce Eglo). Chybět 
nebude ani nezaměnitelná expozice spo-
lečnosti Hagos, výhradního dovozce ital-
ských svítidel Fabbian, FontanaArte, Fi-
vep, Cariboni a Boluce. V rámci společ-
ného „dvojstánku“ s časopisem Světlo 

představí společnost Philips Lighting CZ 
vybrané světelné zdroje a svítidla z aktu-
ální produkce jednoho z nejvýznamněj-
ších světových výrobců světelných zdro-
jů a svítidel, společnosti Philips. Expozicí 
designových elektrických zásuvek a vypí-
načů se na veletrhu poprvé představí spo-
lečnost Schneider Electric. Zajímavým 
zpestřením sekce osvětlení jistě bude ex-
pozice prací studentů SUPŠS Kamenic-
ký Šenov – design světelných objektů.

Jako součást doprovodných programů 
se po dvouleté přestávce bude opět konat 
soutěž o nejlepší účelové svítidlo Inlight. 
Odborná komise bude hodnotit jednotli-
vá svítidla z hlediska účelu, pro který byla 
vyrobena (vhodnost použitého materiá-
lu, technické parametry aj.). Svého favo-
rita budou ze soutěžních svítidel vybírat 
také návštěvníci.

Kdo navštíví veletrh, jistě nebude zkla-
mán. Díky několika kavárnám a restaura-
cím může v příjemném prostředí výstaviš-
tě PVA strávit den plný inspirace, pohody 
a odpočinku. K tomu jistě nemalou mě-
rou přispějí i souběžně konané veletrhy 
Wellness Balnea a Gastroset&Hotelset.  
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