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veletrhy a výstavy

Patnáctý mezinárodní veletrh interié-
ru, designu, nábytku, osvětlení, dekorací 
a dárků se bude letos poprvé konat na Vý-
stavišti v Praze-Holešovicích. Ve dnech 
9. až 12. září 2010 se zde souběžně s ve-
letrhem Tendence uskuteční také první 
ročníky výstav Fórum kuchy-
ní a Světlo&Design.

Veletrh Tendence, který se 
již tradičně těší vysoké účasti 
vystavovatelů i návštěvníků, 
má i letos svá velká lákadla. 
V sekci nábytku se předsta-
ví renomovaní vystavovatelé, 
jakými jsou např. společnos-
ti de.fakto (letos opět s ori-
ginální expozicí na 300 m2), 
Brik – výrobce kvalitního ná-
bytku nadčasového designu, 
Aglas – dovozce designového 
nábytku z Velké Británie, Star-
con design – designový náby-
tek za tzv. outletové ceny, Ná-
bytek Husička – specialista 
na restaurační a hotelový ná-
bytek. Již tradičně nebudou 

chybět společnosti Böhm, in-ELIS, Na-
dop + Fagor, Ason interier, JV Pohoda 
a mnoho dalších. 

Bohatý sortiment představí i firmy za-
bývající se bytovými doplňky – široké 
spektrum výrobků do kuchyně i do celé-

Veletrh Tendence 2010 se blíží

ho domu nabízí např. firma Cedr Group. 
Společnost LPK Invest Praha představí 
belgickou značku Ilanga, jejímž hlavním 
produktem jsou designové ručně vyrábě-
né dekorativní a vonné svíčky, a značku 
À La Maison, která představuje interié-

rové vůně a parfémy. Luxusní 
porcelán, sklo a doplňky bude 
opět prezentovat společnost 
Villeroy & Boch. 

Na výstavě osvětlení Svět-
lo a design najdou návštěvníci 
širokou nabídku svítidel vyu-

žívajících kompaktní zářivky a světelné 
diody LED. Například nově se prezentu-
jící firma Aldit představí zajímavé lustry, 
EGLO českomoravská svítidla přiveze 
novinky, které bylo možné vidět pouze 
na veletrhu ve Frankfurtu nad Moha-

nem, novinkou budou unikátní bodová 
svítidla z Ruska.

Zajímavou společnou expozicí se před-
staví výrobce elegantních notebooků, 
společnost Lenovo, a designové muzeum, 
společnost Designpropaganda. Stylové 

novinky z oblasti PC tak 
budou doplněny o nábyt-
kové solitéry exkluzivních 
světových značek, které 
zastupuje společnost De-
signpropaganda. Služby 
ohledně poradenství při 
zařizování interiéru nabíd-
ne ve svém stánku společ-
nost de.fakto v čele s desig-
nérem Martinem Sladkým.

Kromě kvalitního a de-
signově propracovaného 
zboží bude pro návštěvní-
ky připraven i doprovod-
ný program. Oblíbené pře-
hlídky In light a top design 
se uskuteční i v letošním 
roce. Jistě půjde opět o za-
jímavou podívanou.

Letošní ročník veletrhu bude nově 
rozšířen o část Profi, která bude zamě-
řena především na hotelový, restaurač-
ní a kuchyňský nábytek, hotelový, ku-
chyňský a stolový inventář, gastro-vyba-
vení hotelů a restaurací, sklo a porcelán 
pro hotely a restaurace, jídelní a nápojo-
vé lístky, pokladny a pokladní systémy, 
software apod.

Další informace najdete na webových 
stránkách veletrhu www.tendence.eu.


