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výstavy

Fórum dizajnu prišiel do Nitry osláviť 
20. výročie tvorby vlastných expozícií 
a súčasne 25. výročie svojho vzniku 
(1992). Myšlienka nitrianskej paralelnej 
prehliadky vznikla na VŠVU v Bratislave. 
Pridali sa Škola úžitkového výtvarníctva 
Josefa Vydru Bratislava, STU Bratislava 

– Fakulta architektúry, TU Zvolen – 
Drevárska fakulta, TU Košice – Fakulta 
umení a Mendelova univerzita v Brne.
Druhou sférou v prezentácii dizajnu ná
bytku a zariadení do bytu bola ponuka 
Slovenského centra dizajnu s cieľom 
predstaviť profesionálnych dizajnérov 
pre výrobné firmy. Koncepciu tohto
ročnej výstavy zamerali na „Výzvy a in-
špirácie – 20 rokov Fórum dizajnu“. 
V niekoľkých okruhoch pripomínali di
zajn predchádzajúcich rokov, aj súčasné 
produkty.

Pavilón slovenských 
výrobcov nábytku 
a moderných drevostavieb

Druhým vý
znamným spo
luorganizáto
rom nitrianske
ho veľtrhu je 
Zväz spracova
teľov dreva SR 
(ZSD SR). Vy
pracoval kon

cepciu ponuky v hale N ako „Pavilón 
slovenských výrobcov nábytku 
a moderných drevostavieb“. Okrem 
prezentácie výrobných programov člen
ských spoločností predstavili aj realizá
torov drevostavieb formou 2. ročníka 
prehliadky modernej a tradičnej archi
tektúry z dreva „Moderné drevodomy“. 
Predstavili aj členské SOŠ s drevárskym 
a nábytkárskym zameraním v Spišskej 
Novej Vsi, Topoľčanoch a vo Zvolene. 
Súčasťou stánku ZSD SR boli aj služ
by pre všetkých návštevníkov veľtrhu: 
žrebovacie osudie vstupeniek, kde pre 
výhercov venovali ceny členské spoloč
nosti, tiež priestor pre hlasovania laickej 
verejnosti o Drevostavbu roka 2016. 
Výstavný týždeň organizátori zhodnotili 
slovami: „Pre ďalšie ročníky je nevyhnut
né pokračovať v tejto tradícii. Už polovica 
vystavovateľov si objednala plochu aj na 
budúci ročník veľtrhu a možno sprístup
níme aj ďalší pavilón, aby sme všetkých 
uspokojili. Oceňujeme pripravenosť 
spoluorganizátorov ponúknuť atraktívnu 
náplň v pavilóne N (ZSD SR), M3 (SCD) 
a organizovanie sprievodných odbor

Nové stvárnenie bývania 
na Národnom výstavisku v Nitre 2017

Veľtrh Nábytok a bývanie 2017 napísal novú kapitolu vo svojej 27-ročnej histórii. 
S veľkolepou ponukou sa od 7. do 12. marca 2017 predstavilo 450 vystavova-
teľov. Viac ako ¾ plochy patrili slovenským výrobcom a obchodníkom. Tým iba 
zvýraznili, že agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre uprednostňuje služby 
pre slovenských spotrebiteľov z produkcie slovenských fabrík. Vyše pol stovky 
vystavovateľov ponúklo výrobky pre zariaďovanie bývania z Českej republiky. 
Zastúpení boli výrobcovia z Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska a Pakistanu.
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DECODOM s.r.o., Topoľčany priťahoval návštevníkov retro štýlom ocenenej kuchyne 
Lota
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ných podujatí. Ohlasy návštevníkov sú 
iba pozitívne.“ 

Niekoľko postrehov z expozícií

Výrobca nábytku z masívneho dreva naj
mä pre švajčiarsky trh Evergreen s.r.o., 
Ružomberok predstavil novú obchodnú 
značku EDGE, čím chce rozšíriť lepší 
dosah svojich modelov na Švajčiarsko, 
Nemecko, Rakúsko a krajiny Beneluxu. 
Podporuje ich dizajnovou líniou Michala 
Riabiča a Luba Majera, ktorú bližšie 
predstavujeme na stranách 48–51 tohto 
vydania DM.
Úplne po prvý raz sa veľtrhu zúčastnila 
Drevona, hoci má už 70ročnú histó
riu. Jedna z piatich divízií holdingu sa 
podieľa na výrobe nábytku v závode 
Malužiná. Ďalšie divízie sú zamerané 
na export produkcie (Zvolen), dodávky 
nábytkárskej výroby do maloobchodnej 
siete v SR (6 predajní), tvorbu interié
rov a veľkoobchodnou činnosťou. Na 
nitrianskej prehliadke sa predstavili na 
ploche 120 m2 s interiérom hotelovej 
izby a s využívaním dosiek Pfleiderer pri 
výrobe nábytku a tvorbe interiérov.
Sedemdesiatnikom na veľtrhu v Nitre 
bolo aj výrobné družstvo Javorina 
Spišská Belá. Svoj výrobný program 
plne sústreďuje na výrobu nábytku z du
bového a orechového masívneho dreva 
s prírodnou povrchovou úpravou.
Firma Lignos s.r.o., Žilina predstavila 
chatky, prístrešky a konštrukcie prestre
šenia, na ktorých demonštrovala kvalitu 
povrchovej úpravy lakmi, moridlami a far
bami špičkového výrobcu Remmers.
Ponuku dyhovaných konštrukčných do
siek rozšíril IW Trend s.r.o., Bratislava 
o nábytkové kovanie a výsuvné systémy 
Grass. 

Ceny organizátorov

Za dlhoročnú účasť a prínos k spraco
vaniu masívneho dreva a konštrukcií 
nábytku udelil riaditeľ výstaviska JUDr. 
Mário Dinga Cenu riaditeľa špičkovému 
výrobcovi nábytku Javorina v.d., Spišská 
Belá. 
Zväz spracovateľov dreva SR udeľuje 
Cenu ZSD SR výrobnej spoločnosti, 
ktorá dlhodobo prezentuje úroveň výro
by nábytku v SR. Nositeľom ceny za rok 
2017 sa stala firma FINES a.s., Žilina, 
ktorá prezentovala technicky a dizajnér
sky zaujímavý široký sortiment lôžkového 
nábytku s tvarovým riešením čiel postelí.
Cenu odborných magazínov Staveb
níctvo a bývanie a TOP trendy v bývaní 
udelili za výraznú propagáciu moder

ných interiérov zahraničných výrob
cov z Nemecka, Rakúska a Talianska 
– obchodnému zastúpeniu ZENO na 
Slovensku. Ocenili najinovatívnejší vý
robok – stolík SOL.

Vystavovateľom udelili 9 cien

Odbornosť veľtrhu zvýrazňuje aj súťaž 
o Ceny Nábytok a bývanie 2017. 
Z prihlásených takmer pol stovky nomi
nácií ocenila odborná porota – pod ve
dením prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivana 
Petelena, PhD. – nasledujúce produkty:
1. Čalúnený nábytok: DOMARK s.r.o., 

Žilina – pohovka BON BON PLUS, 
elegantný sedací nábytok s osobitým 
riešením podnože

2. Nábytok do obývacích priestorov: 
SITUS furniture s.r.o., Litovel (ČR) 
za nábytok z orechového dreva, re
meselne dokonalé spracovanie ko
lekcie nábytku z masívu do jedální

3. Kuchynský nábytok a spotrebiče: 
DECODOM s.r.o., Topoľčany za 
kuchyňu LOTA, farebne atraktívna 
kuchynská zostava v trendovom „re
tro“ štýle

4. Ostatné typy nábytku: BRIK a.s., 

Kremnica za celodrevený stôl Permon, 
dômyselné riešenie konštrukčného 
detailu rozkladacieho stola

5. Doplnky k nábytku: SKANDIQUE 
Slovakia s.r.o., Bratislava za pec na 
tuhé palivo F 370 ADV, nórskeho vý
robcu Jøtul AS Fredrikstad, elegant
né tvarovanie pece na tuhé palivo 
s akumulačným segmentom

6. Najkrajšia expozícia veľtrhu: 
KERAMIKA GS s.r.o., Prešov za kul
tivované priestorové riešenie s čitateľ
nou grafickou prezentáciou výrobkov.

Výrobcom a zároveň vystavovateľom ude
lila hodnotiaca komisia Čestné uznania:

 MATERASSO Slovakia s.r.o., Orav
ské Veselé – za expozíciu a výrobky 
firmy a dlhodobý prínos vo výrobe 
a prezentácii produktov pre zdravý 
spánok

 JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., 
Valašské Meziříčí (ČR) – za posteľ 
Betina, súlad materiálu a konštruk
čného riešenia v ekologickom kon
cepte Bio nábytku

 CREATEC – Samuel Kořínek, Zvolen
ská Slatina – za kuchyňu Levita, atrak
tívne vzdušné riešenie kuchynskej zo
stavy s integrovaným osvetlením.

DOMARK s.r.o., Žilina je dominantným výrobcom najmä v kategórii čalúneného nábytku

SITUS furniture s.r.o., Litovel získal ocenenie za nábytok z orechového dreva
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Mnohí hovoria že je geniálny.
My sme ho nazvali GENIUS.

text a foto: © SIEGENIA 2017

GENIUS je elektromechanický uzamykací a odomykací systém pre vchodové dvere. 
Je to unikátny systém, s ktorým sa každodenný chaos s kľúčmi raz a navždy skončí. 
Vďaka jedinečnému spojeniu vlastností bezpečnostného viacbodového uzáveru
s komfortom najmodernejšej elektroniky bude váš domov vždy v bezpečí. Už vás nebudú 
viac trápiť dotieravé myšlienky, či ste dvere pri odchode zamkli. GENIUS myslí za vás.
Po zatvorení sú dvere vždy okamžite bezpečne uzamknuté.

www.meesenburg.sk   www.tozan.sk    www.twd.sk www.vbaslovakia.sk www.hasta.sk www.zan.sk

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

V zámku je integrovaná riadiaca elektronika, ktorá ovláda i pohon zámku. 
Dvere uzamyká automaticky po ich zatvorení. V prípade, že sa dvere nepodarí 
elektronicky uzamknúť, napríklad v dôvodu mechanickej prekážky, systém vás 
upozorní akustickým signálom. Pri prípadnom výpadku elektrického prúdu je 
zámok možné ovládať štandardne, pomocou kľúča.  

Výhody pre výrobcov dverí:
• Spojenie bezpečnostných 

vlastností mechanického 
viacbodového uzáveru a 
komfortných detailov modernej 
elektroniky

• Napájanie prúdom 230V
• Nenáročná montáž
• Inovatívne riešenie budúcnosti 

pre bezpečné vchodvé dvere a 
bezdotykový komfort

• Jednoduchá kabeláž
Plug-and-play

• Nízky počet potrebných 
komponentov

Výhody pre užívateľov:
• Rýchle a tiché zamykanie a 

odomykanie
• Možnosť kombinovať so 

systémom pre kontrolu prístupu 
a ďalšími aplikáciami

• V kombinácii s KFVkeyless 
bezdotykové otvorenie dverí 
a možnosť správy prístupu 
pomocou aplikácie

• Vysoká bezpečnosť vďaka 
motorickému uzamykaniu

• Zníženie nákladov na 
vykurovanie a ochrana proti 
deformácii dverového krídla 
vďaka optimálnemu tesneniu
a uzatvoreniu

Fingerprint je biometrický systém 
kontroly pomocou odtlačku prsta. 
Je možné ho montovať priamo na 
dverné krídlo ale i na externú plochu. 
Naprogramovať je možné až 99 rôznych 
odtlačkov. Montáž je nenáročná, s 
použitím minimálnej kabeláže. 

KFVkeyless je elektronický systém 
kontroly prístupu pomocou technológie 
Bluetooth. Montáž priamo na dverové 
krídlo, alebo externe. Bezdotykové 
otváranie dverí pomocou Bluetooth alebo 
alternatívne zadaním kódu na klávesnici. 
Jednoduchá správa užívateľov a systému.

Mobilná aplikácia SI Comfort
Novinkou je mobilná aplikácia SI Comfort, 
ktorá umožňuje ovládať pomocou jedinej 
aplikácie množstvo zariadení, vrátane 
zámku GENIUS. Aplikáciu je možné zapojiť 
do domácej siete WLAN.

GENIUS je možné kombinovať s rôznymi systémami na riadenie prístupu: od transpondéru, cez diaľkové ovládanie
až po Fingerprint alebo systém KFVkeyless s aplikáciou pre smartphone:
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