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Interzum 2017 už zatvoril svoje brány

Viac vystavovateľov, viac sprievodných akcií, 
viac inovácií, viac návštevníkov – to sú superla-
tívy, s ktorými sa spája Interzum 2017. Od 16. 
do 19. mája 2017 bol popredný medzinárodný 
veľtrh materiálov a komponentov na výrobu 
nábytku a tvorbu interiérov miestom stretnutí od-
borníkov a dodávateľov doslova z celého sveta. 
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prezentujúcich premiéry svojich novi
niek spôsobuje záujem veľkého počtu 
návštevníkov, ktorí neváhajú cestovať 
zo všetkých kontinentov do nemeckého 
Kolína nad Rýnom. Výrobcovia všetkých 
druhov nábytku a interiérov, projektanti 

a architekti pôsobiaci v tejto oblasti by 
mali vo vlastnom záujme absolvovať kaž
dý druhý rok študijnú cestu na Interzum. 
Tento ročník veľtrhu bol spestrený aj 
súbežne prebiehajúcimi Majstrovstvami 
sveta v ľadovom hokeji, a tak bolo mesto 
veselé a plné turistov. 

Žiadna iná obdobná výstava na svete 
neponúka takú širokú škálu výrobkov, 
služieb a konceptov riešení. Veľtrhu 
sa zúčastnilo aj takmer 500 prvovysta

Firma Rudolf Ostermann GmbH v hale 10.2 prezentovala aktuál-
nu kolekciu nábytkových hrán, ktoré korešpondujú s kolekciou 
nemeckých a rakúskych producentov laminovaných dosiek

Trend využívania smartfónov a tabletov na ovládanie interié-
rovej elektroniky a osvetlenia bolo vidieť u viacerých vysta-
vovateľov

Najväčší svetový veľtrh materiálov na výrobu nábytku a interié-
rových konštrukcií navštívilo od 16. do 19. mája 2017 približne 
69 000 návštevníkov zo 152 krajín

Medzi veľkých vystavovateľov v hale 6.1 sa zaradila aj česká 
firma Hranipex prostredníctvom nemeckej dcérskej spoloč-
nosti Hranipex GmbH
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vovateľov. Celkovo vystavovalo viac 
ako 1700 vystavovateľov na ploche 
185 000 m2. Interzum je profesionálne 
zvládnutým projektom, ktorý organizuje 
Deutsche Messe na modernom výstavis
ku a s kvalitným servisom pre vystavova
teľov a hlavne návštevníkov. Záverečná 
správa nie je v čase uzávierky ešte k dis
pozícii, ale už počas veľtrhu bolo zrejmé, 
že bude ďalším úspešným a prospešným 
ročníkom. Redaktori Drevárskeho / 
Dřevařského magazínu dôsledne mo
nitorovali predstavené novinky a budeme 
ich postupne prezentovať na stránkach 
DM. Myslíme si, že to budú inšpiratívne 
informácie pre vaše podnikanie.
Dnešná rýchla fotoreportáž je len malou 
exkurziou cez obrovský počet noviniek 
a konceptov a počas dvoch intenzívne 

prežitých dní na Interzume sme si zapí
sali hlavné postrehy:

 O svetové výstavy, na ktorých sa pre
zentujú premiéry nových materiálov 
a technológií, je záujem odborníkov 
taký veľký, že cestujú na ne aj zo 
vzdialených častí sveta. Takéto výsta
vy nastavujú pozície konkurenčných 
firiem vychádzajúce z porovnávania 
návštevníkmi.

 Viacerí vystavovatelia prezentovali 
riešenia malometrážnych bytov, ktoré 
dosahovali len 25–35 m2, pre študen
tov, resp. samostatne bývajúce osoby. 
V našich krajinách takéto malometráž
ne byty zatiaľ nie sú v trende, ale ten 
čas určite v blízkej budúcnosti príde.

 Perfektný a tichý pohyb mobilných 
častí nábytku je samozrejmosťou už 
niekoľko rokov. Momentálne sa vý
robcovia kovania sústreďujú na ich 
dizajn a ďalšie možnosti využitia za 
účelom lepšieho zhodnotenia obyt
ného priestoru.

 Masové nasadenie inteligentných 
telefónov, tabletov a ďalších elektro
nických zariadení vedú výrobcov ma
teriálov pre nábytok k tomu, aby bol 
nábytok schopný rešpektovať tieto 
trendy.

 Výrobcovia veľkoplošných materiálov 
popri už tradičných leskoch zameria
vajú pozornosť na imitácie art deco
rov, imitácie betónových a kovových 
povrchov, dokonca aj spôsobom na
nášania betónových štruktúrovaných 
povrchov na nosič, napríklad rezopa
lovú fóliu.

 Vo viacerých expozíciách sme zazna
menali zaujímavú ponuku materiálov 
pre riešenie mobilných priestorov – 
karavanov, jácht, lietadiel, lodí,…

 V bytových textiloch sú trendom tex
tílie, ktoré na prvý pohľad pôsobia 
technicky. Jedná sa o vysoko odolné 
textílie proti poveternostným vplyvom, 
vode, baktériám, UV žiareniu a po
praskaniu pri nízkych teplotách.

Viacerí vystavovatelia prezentovali riešenia malometrážnych 
bytov, ktoré dosahovali len 25–35 m2 pre študentov, resp. 
samostatne bývajúcich osôb. V našich krajinách takéto malo-
metrážne byty zatiaľ nie sú v trende, ale ten čas určite v blízkej 
budúcnosti príde

Perfektný a tichý pohyb mobilných častí nábytku je samozrej-
mosťou už niekoľko Interzumov. Momentálne sa výrobcovia 
kovania sústreďujú na ich dizajn a ďalšie možnosti využitia za 
účelom lepšieho zhodnotenia obytného priestoru. Riešenie na 
obrázku prezentovala firma Julius Blum GmbH

Čínski a iní ázijskí producenti sa stali 
pravidelnou súčasťou európskych výstav 
a kvalita ich prezentácie má vzostup-
ný charakter. Preto bolo prekvapením 
podpalubie pavilónu 10.1, kde sa ob-
javilo množstvo nových vystavovateľov 
z Číny s jednoduchými stánkami. Zrejme 
úspech pionierov aktivizuje ďalšie vlny

Masové nasadenie smartfónov, tabletov a ďalších elektronických zariadení vedú 
výrobcov materiálov pre nábytok k tomu, aby bol nábytok schopný rešpektovať 
tieto trendy
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