KATALOG
TARGOWY
Spis wystawców

15-18 lutego 2018 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach

15-18 lutego 2018 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach

spis wystawców
Współgospodarz

Sponsor

Partner

STOISKO NR 09

STOISKO NR HG1
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
tel. 32 259 39 09
Urzad_Miasta@katowice.eu
https://www.katowice.eu/urzad-miasta
Katowice są dziś nowoczesną metropolią, otwartą na
niestandardowe rozwiązania, co przejawia się w realizowanych współcześnie projektach architektonicznych
(jak obiekty w Strefie Kultury) czy w organizowanych wydarzeniach – gospodarczych, kulturalnych
i sportowych. Prestiż Katowic buduje też przyznany
przez UNESCO tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie
muzyki, będący inspiracją do aranżowania przestrzeni
dla spotkań towarzyskich i biznesowych.

STOISKO NR 17

Laufen
ul. Wyczółkowskiego 20
44-100 Gliwice
tel. 32 339 41 00
biuro@roca.pl
http://www.laufen.pl/pl
Laufen to jeden ze światowych liderów branży wyposażenia łazienek, słynący ze znakomitego designu i niepowtarzalnego stylu. Firma powstała ponad 100 lat temu
w szwajcarskim mieście Laufen i jest obecna w 135
krajach świata. Produkty tej marki to dzieła wybitnych
projektantów, jak m.in.: Wiel Arets, Stefano Giovannoni,
Hartmut Esslinger, Alberto Alessi, Ludovica, Roberto
Palomba i Patricia Urquiola.
Sponsor

Aurora Technika Świetlna
ul. Leszczowa 3
05-140 Izbica
tel. 22 872 55 10, 512 689 686
aurorats@aurorats.pl
https://aurorats.pl/
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę
produktów brytyjskiej firmy Astro Lighting. Propagujemy artykuły, które cechuje wyjątkowa jakość oraz
eleganckie w swojej prostocie formy, harmonizujące
w naturalny sposób ze wszystkim we wnętrzu. Nasza
oferta obejmuje oświetlenie łazienkowe o wysokich klasach szczelności, dekoracyjne oświetlenie wewnętrzne,
oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe.
Partner

Sponsor

STOISKO NR HD 15

STOISKO NR PS31
BLANCO GmbH + Co KG
Flehingerstr. 59
75038 Oberderdingen
DE
office@comitor.pl
https://www.blanco-germany.com/en/int/home.html
BLANCO jest znanym na świecie, wiodącym dostawcą
centrów zlewozmywakowych. Szeroki wybór zlewozmywaków, baterii kuchennych, dozowników i selektorów oraz akcesoriów, takich jak deski do krojenia czy
korki automatyczne, umożliwia uzyskanie wielu ciekawych połączeń. Estetyka wykonania, różnorodność
materiałów i dostępnych kolorów pozwoli dokonać
odpowiedniego wyboru produktu. Importer: Comitor

STOISKO NR 50

NOVY nv
Noordlaan 6
8520 Kuurne BE
office@comitor.pl
http://www.novy.com/
Belgijska marka NOVY, producent okapów kuchennych
i twórca wielu innowacyjnych rozwiązań wentylacyjnych, koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu
jak najwyższej jakości swoich produktów. Dotyczy to
zarówno designu, prostoty użytkowania, trwałości, jak
i cichej pracy. Okapy marki NOVY cechuje połączenie
rezultatów najnowszych badań, innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa.
Sponsor

BOZZA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością s.k.
ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków
tel. 668 466 228
piotr.zoladek@bozza.pl
http://bozza.pl/
Bozza Concept’n Design to firma stworzona przez
ludzi z pasją, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
współczesnych trendów w obszarze wykończenia
i wyposażenia wnętrz. W ramach naszej działalności
oferujemy wyroby branży ceramicznej, sanitarnej oraz
płytek ceramicznych wiodących polskich, jak również
światowych producentów.
Partner

Sponsor

STOISKO NR 08/09

STOISKO NR PS31 / HD15
Comitor Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź
tel. 426 891 000
office@comitor.pl
https://comitor.pl/
Comitor to od ponad dwudziestu lat jedyny w Polsce
importer kontraktowy zlewozmywaków z akcesoriami,
baterii kuchennych i systemów sortowania odpadów
marki BLANCO, okapów kuchennych BEST i NOVY
oraz urządzeń KÜPPERSBUSCH klasy premium. Są
to urządzenia cieszące się uznaniem na całym świecie.
Oferowane przez nas produkty łączą w sobie najwyższą
jakość wykonania, funkcjonalność i niebanalny design.

Roca Polska Sp. zo.o
ul. Wyczółkowskiego 20
44-100 Gliwice
tel. 32 339 41 00
biuro@roca.pl
http://www.roca.pl/

STOISKO NR 105

Roca oferuje produkty wyposażenia łazienki, kładąc
nacisk na ich design i funkcjonalność. Oferta firmy to
kompleksowe wyposażenie przestrzeni łazienkowej –
ceramika, baterie, stelaże podtynkowe i przyciski, wanny, w tym wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe,
brodziki, meble łazienkowe oraz dodatki. Początki firmy
Roca sięgają 1917 roku.
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M+Q/Caesarstone
ul. Jaroszów 129B
58-120 Jaroszów
tel. 608 559 699
office@mqpolska.pl
https://mqpolska.pl/pl/
M+Q to od 2004 roku kluczowy dostawca kamienia
naturalnego w Polsce. Firma od lat kreuje modę wprowadzając na rynek unikatowe kamienie naturalne. M+Q
to wyłączny dystrybutor konglomeratów Caesarstone
w Polsce, które dzięki unikalnym kolorom i nowym
możliwościom zastosowania z sukcesem zdobywają
rynek. Salony firmowe: Będzin, Gdynia, Jaroszów
k/Wrocławia, Łazy k/Warszawy, Poznań.

spis wystawców
Partner

Partner

Partner

R

STOISKO NR 70

CALLA
ul. Kochłowicka 63, 40-817 Katowice
tel. 32 205 50 18
info@calla.pl
http://calla.pl/
Kreujemy zielone przestrzenie już od ponad 25 lat – od
projektu po pielęgnację. Zagospodarowujemy tereny
przy obiektach komercyjnych oraz publicznych – centra
handlowe, biura, hotele, osiedla, parki. Aranżujemy elementy małej architektury. Zajmujemy się doborem roślin
żywych oraz sztucznych, instalacją zielonych ścian,
aranżacją donic oraz innych elementów wyposażenia
wnętrz, a także stref relaksu.
Partner

FIBARO
ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań
tel. 730 730 746
a.kolanowska@fibaro-ip.com
https://www.fibaro.com/pl/
FIBARO to system inteligentnego domu, dzięki któremu
poznasz nowy wymiar komfortu. Bezprzewodowa
technologia Z-Wave zastosowana w sensorach,
modułach i innych urządzeniach FIBARO umożliwia
zdalne sterowanie wieloma domowymi sprzętami
elektrycznymi. FIBARO wyróżnia się bezinwazyjną instalacją miniaturowe moduły montuje się w gniazdkach,
a bezprzewodowe czujniki można umieścić w każdym
miejscu w domu.

COSMOPOLITAN
Biuro Sprzedaży Apartamentów Cosmopolitan
ul. Twarda 4, 00-145 Warszawa
tel: 535 10 10 10
sprzedaz@tacit.com.pl

Od ponad 50 lat KOŁO jest wiodącą marką wyrobów
wyposażenia łazienek w Polsce. Oferta obejmuje:
ceramikę i meble łazienkowe, wanny, brodziki, kabiny
prysznicowe. Od 20 lat marka organizuje ogólnopolski
Konkurs KOŁO na projekt toalety publicznej. To, co
wyróżnia Konkurs, to dążenie do realizacji zwycięskiego
projektu toalety, wpisującego się w architekturę miasta
oraz pełniącego funkcje dodatkowe.
Partner

Partner

Geberit
ul. Postępu 1, 01-003 Warszawa
tel. 22 376 01 02
geberit.pl@geberit.com
https://www.geberit.pl/pl/

STOISKO NR HD10

Koło (Grupa Geberit)
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 676 01 02
geberit.pl@geberit.com
https://www.kolo.com.pl/

Geberit to europejski lider w produkcji zaawansowanej
technologii sanitarnej. Zakres produktów obejmuje
systemy sanitarne (systemy instalacyjne, spłuczki,
przyciski spłukujące, baterie, syfony, toalety myjące)
oraz systemy rurowe (wodociągowe i kanalizacyjne).
To, co wyróżnia produkty Geberit, to idealne połączenie
dobrego wzornictwa z doskonale zaprojektowaną
technologią i funkcjonalnością.
Partner

Partner

STOISKO NR 99
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. 22 595 42 00
info@mapei.pl
http://www.mapei.com/PL-PL/
MAPEI Polska to część Grupy MAPEI — uznanego
producenta profesjonalnej chemii budowlanej. Również
w Polsce firma należy do grona marek budowlanych
o największej rozpoznawalności i najwyższej jakości
oferowanych produktów, czego dowodem jest przyznany jej czterokrotnie (w latach 2012-2015), głosami
wykonawców, tytuł: Srebrna Budowlana Marka Roku.
Strategia MAPEI Polska opiera się na byciu blisko potrzeb polskiego rynku (inwestorów oraz profesjonalnych
przedstawicieli zawodów budowlanych).
Partner

STOISKO NR 06/89
IFTM Internorm
ul. Nad Wilanówką 9, 02-993 Warszawa
tel. 600 316 790
k.niespodziewanski@internorm.com.pl
https://www.internorm.com/pl-pl/internorm/

STOISKO NR 42
HBH Sp. z o.o. Sp.k. – właściciel marki Elements
w Polsce
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań
tel. 61 849 8100
marketing@grupa-hbh.pl
http://www.elements-show.pl/
ELEMENTS to więcej niż salon łazienek, to także oferta
z zakresu techniki domowej połączona z profesjonalną
i kompleksową obsługą. Proponujemy więcej dzięki
wieloletniej współpracy z architektami, projektantami
wnętrz oraz instalatorami. Wysoka jakość oferowanych
rozwiązań idzie w parze z wysublimowanym designem.
Nasze motto genialnie proste z ekspertami elements
można potraktować dosłownie!

Architektura tak różnorodna, jak ludzie, którzy w niej
mieszkają. Ale nie tylko konstrukcja budynku wpływa
na styl domu – to właśnie szczególnie okna i drzwi
podkreślają jego charakter. Nasze okna drewniano-aluminiowe oraz okna PCV-aluminiowe, a także drzwi wejściowe pozwolą Ci zrealizować wyobrażenia o idealnym
domu. Internorm oferuje odpowiednie rozwiązania.
Partner

STOISKO NR 32
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 80 84
media@jawor-parkiet.pl
https://jawor-parkiet.pl/
Producent podłóg drewnianych z bogatą tradycją i ponadćwierćwiecznym doświadczeniem. W swojej ofercie
mamy podłogi dwuwarstwowe i lite oraz profesjonalne
pielęgnaty. Nasze produkty powstają w nowoczesnym
parku maszynowym, przy wykorzystaniu najlepszych
technologii. Cenimy unikalne wzornictwo i doskonałą
jakość, a inspiracji szukamy na całym świecie, pamiętając jednocześnie o regionalnej tradycji.
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STOISKO NR 34
Mera
ul. Przemysłowa 70, 43-100 Tychy
tel. 32 780 11 00
biuro@mera.eu
http://mera.eu/
MERA zajmuje wiodącą pozycję na śląskim rynku
wyposażenia wnętrz oraz materiałów budowlanych.
Jesteśmy bezpośrednim importerem płytek włoskich
i hiszpańskich. Odwiedzając nasz salon wystawowy,
zachwycą się Państwo oryginalnym wykonaniem
aranżacji łazienkowych, kuchni, salonów oraz różnorodnością asortymentu. Do dyspozycji Państwa jest biuro
projektowe, które nada kształt Waszej wymarzonej
łazience.

spis wystawców
Partner

środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP
dąży do przekształcenia się w kluczową instytucję
odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego
przedsiębiorców.

Partner sesji

Partner

STOISKO NR 45
Mochnik Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Składowa 6, 45-125 Opole
tel. 77 423 28 00
mochnik@mochnik.com.pl
http://www.mochnik.pl/
Firma Mochnik łączy ze sobą 25-letnie doświadczenie
w branży szklarskiej z nowoczesnymi technologiami
obróbki szkła. Jako jedyna na polskim rynku produkuje
szkło lakierowane pod marką Colorimo. Natomiast
oferta produktów pod marką Glasimo obejmuje szeroki
zakres szkieł do zastosowań w architekturze i wyposażeniu wnętrz. Są to między innymi szkła hartowane,
laminowane, gięte i z nadrukiem cyfrowym.

STOISKO NR 35
Antalis Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
tel. 22 189 50 00
e-serwis@antalis.pl
http://www.antalis.pl/business/home.htm

STOISKO NR 06/89
Solarlux GmbH
Industriepark 1
49324 Melle
https://okna-cero.pl/

Firma Antalis to wiodący w Europie dystrybutor
papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw
sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Oferuje
szeroki wybór produktów do dekoracji wnętrz: tapety
do personalizacji, folie architektoniczne, tekstylia, folie
magnetyczne, płyty typu solid surface, płyty kompozytowe aluminiowe, płyty akrylowe i wiele innych.

Partner

Partner sesji

Partner

STOISKO NR HD 16

STOISKO NR HD 17

MYHIVE
IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11, A-1100 Vienna
+43 (0)1 88 090
mail@immofinanz.com
https://www.myhive-offices.com/pl
Partner

Teka Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. 22 738 32 70
teka@teka.com.pl
http://tekainspiruje.pl/
Teka to europejski producent kuchennych urządzeń do
zabudowy, zlewozmywaków oraz baterii kuchennych,
a także baterii łazienkowych i systemów natryskowych.
Ponad 90 lat doświadczeń oraz niemieckie korzenie
sprawiają, że jesteśmy jedynym tak wszechstronnym
specjalistą w produkcji wyposażenia kuchni i łazienek.
Partner

Nowy Roździeń
40-315 Katowice, al. Roździeńskiego 199
galeria@nowyrozdzien.pl
marketing@nowyrozdzien.pl
http://nowyrozdzien.pl/
Partner

Grupa Nowy Styl
ul. Fabryczna 8, 38-200 Jasło
tel. 13 437 6250
info@nowystylgroup.com
Siedziba główna
ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
tel. 13 43 76 100
tel. 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla
zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez
wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych

APA Smart jest pierwszą w Polsce usługą wspierającą
tworzenie inteligentnych przestrzeni dla klientów, którzy
szukają komfortu i wygody w codziennym życiu i pracy.
Czarny Dom, który otwarto przy ulicy Tarnogórskiej
260 w Gliwicach, to modelowy przykład inteligentnego
domu, w którym partner biznesowy może zaprezentować swoją ofertę, a klient poznać jej praktyczne zalety.
Partner sesji

STOISKO NR 110

STOISKO NR 43
Tubądzin Management Group Sp. z o.o.
ul. Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków
tel. 42 710 37 00
tubadzin@tubadzin.pl
http://www.tubadzin.pl/
Grupa Tubądzin to jeden z liderów w rynku płytek ceramicznych. Od 35 lat przedsiębiorstwo kształtuje trendy,
stale powiększając ofertę produktów. Płytki Ceramiki
Tubądzin cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno
na rynku polskim, jak i zagranicznym, czego dowodem
jest sukcesywny wzrost sprzedaży eksportowej.
Firma współpracuje obecnie z partnerami handlowymi
z ponad 40 krajów.

Bautech
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 609 998 844
marketing@bautech.pl
http://www.bautech.pl/
BAUTECH to wiodący europejski producent systemów
posadzek przemysłowych i dekoracyjnych. Nasze
rozwiązania i produkty stosowane są w prestiżowych
inwestycjach na całym świecie. Od kilku lat z powodzeniem rozwijamy linię posadzek dekoracyjnych
BAUTECH FUTURA, która jest ukłonem w stronę tych
wszystkich, którzy cenią sobie jakość, design i niepowtarzalne piękno.
Partner sesji

Partner

Partner

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. 22 432 80 80, 22 432 71 25
biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/

APA
ul. Tarnogórska 260, 44-105 Gliwice
tel. 730 020 040
biuro@apasmart.pl
http://apasmart.pl/

STOISKO NR HD7

Związek Szkółkarzy Polskich
al. Jana Pawła II 80 lok 171, 00-175 Warszawa
tel. 22 435 47 22
zszp@zszp.pl
http://zszp.pl/
ZSzP – organizacja producentów drzew, krzewów,
bylin i pnączy. Aktywnie działa na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o roślinach, ich zastosowaniu
i znaczeniu dla środowiska. Eksperci Związku angażują
się w podnoszenie standardów kształtowania zieleni,
popularyzują informacje o roślinach w mediach, poprzez wydawnictwa oraz konferencje, szkolenia i targi
organizowane pod hasłem ZIELEŃ TO ŻYCIE.
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Commercium World Contract Carpet Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 4/3, 40-077 Katowice
tel. 605 853 900
biuro@cwcc.pl
http://www.cwcc.pl/
CWCC Interior Solution to lider w dostawie i montażu
wykładzin dywanowych, LVT światowego producenta FORBO Flooring Systems oraz Desso, Tarkett,
Modulyss, Infloor, Interface. Jesteśmy autoryzowanym
dystrybutorem foteli menedżerskich i biurowych niemieckiego producenta – KLÖBER, oświetleń biurowych
i industrialnych firmy GEWISS. Wyłącznym polskim
przedstawicielem mebli biurowych klasy premium firmy
VARIO.

spis wystawców
Partner sesji

STOISKO NR 97
DAVIS POLAND Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Miłosna 37, 43-346 Bielsko-Biała
tel. 33 816 36 60
biuro@davis.pl
http://www.davis.pl/
Partner sesji

Partner sesji

Partner sesji

STOISKO NR A52B

STOISKO NR HD7
Forbo Flooring Systems
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
tel. 605 853 900
Forbo Flooring jest światowym producentem wysokiej
jakości wykładzin podłogowych do zastosowania
w budownictwie obiektowym, jak również mieszkaniowym. Jako jedyny producent na rynku oferuje
kompletne portfolio wykładzin i podłóg do każdego
pomieszczenia.
Partner sesji

STOISKO NR 111
ELMAX-lighting.pl
ul. Orzeszkowej 15b, 43-100 Tychy
tel. 604 865 792
biuro@elmax-lighting.pl
https://elmax-lighting.pl/
Kompleksowo zajmujemy się oświetleniem technicznym i dekoracyjnym, oferujemy fachowe doradztwo,
służymy wsparciem projektowym i tworzymy skrojone
na miarę oferty. Nasze wieloletnie doświadczenie
w obsłudze klienta indywidualnego i inwestycyjnego
zapewnia obsługę na najwyższym poziomie. Jesteśmy
także koneserami dobrego designu i specjalistami od
profesjonalnych rozwiązań.
Partner sesji

STOISKO NR 62
Forner Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin
tel. 81 745 06 70
forner@forner.pl
http://www.forner.pl/
Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową, która pozwala
wkroczyć w świat nowoczesnych i unikalnych materiałów dla rynku meblarskiego, synonimem innowacyjności i niebanalnej oferty, jeśli chodzi o materiały
meblarskie – płyty meblowe. Produkujemy płyty, fronty
i blaty na wysoki połysk, głęboki mat oraz w różnych
strukturach 3d. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem
włoskich płyt meblowych CLEAF.

STOISKO NR 93

Materiały meblowe Fargotex to gwarancja najwyższej
jakości, która zrodziła się z pasji i doświadczenia.
Od lat, kierując się potrzebą komfortu i nienagannej
estetyki, staramy się sprostać oczekiwaniom naszych
klientów w zakresie tkanin. Różnorodność struktur
oraz bogactwo kolorów naszych materiałów sprawiają,
że wyobrażenia o wyjątkowych, ponadczasowych
wnętrzach stają się rzeczywistością.
Partner sesji

IDURO
ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice
tel. 32 205 27 48
iduro@iduro.pl
http://www.iduro.pl/
Sprzedaż mebli i dopasowywanie najlepszych rozwiązań to podróż do świata kreatywności, designu,
ergonomii i biznesu. A my bardzo lubimy dalekie podróże! Aby działać dynamicznie, cały czas się rozwijamy
i dostosowujemy do rynku i potrzeb odbiorców. Jak to
robimy? Stale rozbudowujemy ofertę o asortyment od
sprawdzonych dostawców, bardzo dbamy o doskonalenie strony wizualnej naszych projektów.

GEWISS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
tomasz.wrobel@gewiss.pl
https://www.gewiss.com/ww/pl
GEWISS jest międzynarodowym liderem w produkcji
systemów i elementów instalacji elektrycznych. Ciągłe
inwestycje w badania i rozwój oraz rozbudowa możliwości produkcyjnych umożliwiły GEWISS zdobycie
pozycji głównego gracza na rynku rozwiązań w zakresie
domotyki, energii i oświetlenia. Oferta obejmuje ponad
20 000 produktów, zaspokajając potrzeby rynku elektrotechnicznego we wszystkich sektorach.

STOISKO NR 113
J. P. Pilch Sp. z o.o.
ul. Źródlana 71, 43-450 Ustroń
tel. 725 888 757
jppilch@jppilch.pl
http://www.jppilch.pl/pl
Już od 1985 roku wprowadzamy Państwa w świat
kamienia naturalnego. Zainspirowani jego formą,
barwą i rysunkiem, angażujemy całą naszą wiedzę
i doświadczenie, aby z pasją spełniać Wasze marzenia.
Proponowana przez nas kolekcja to wybór ponad
kilkudziesięciu wzorów kamieni. Daje ona swobodę
i bogactwo możliwości, aby każdemu wnętrzu nadać
wyjątkowy i elegancki wygląd.

STOISKO NR 36

Flügger to duńska marka wysokiej jakości i przyjaznych
środowisku produktów dekoracyjnych do wykończenia
powierzchni. W sieci własnych sklepów oferujemy
m.in. farby do ścian, sufitów, produkty do ochrony
drewna, a także tapety, o unikalnym i ponadczasowym
wzornictwie. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz
fachowe doradztwo zarówno klientom indywidualnym,
jak i profesjonalnym.

STOISKO NR 37

Partner sesji

STOISKO NR HD7

Partner sesji

Flügger Sp. z o.o.
ul. Rakietowa 20A, 80-298 Gdańsk
tel. 58 340 28 00
flugger@flugger.com
https://www.flugger.pl/

HEWI jest firmą o kilkudziesięcioletniej tradycji. Stale
wprowadza innowacyjne rozwiązania w segmencie
wyposażenia obiektowego: produktów sanitarnych,
okuć budowlanych, poręczy ściennych i oznakowań.
Firma wyprodukowała pierwszą z serii akcesoriów bez
barier na rynek niemiecki i od tego czasu jest synonimem jakości (made in Germany). HEWI tworzy w duchu
Universal Design.
Partner sesji

Partner sesji

Fargotex Sp. z o.o.
al. Legionów 114C, 18-400 Łomża
tel. 86 218 53 90
fargotex@fargotex.pl
http://fargotex.pl/

HEWI Polska
ul. Lelka 26, 02-812 Warszawa
tel. 22 330 00 51
info@hewi.pl
https://www.hewi.com/pl/

STOISKO NR 76

Partner sesji

Good Inside
ul. Łukasińskiego 4/211, 93-172 Łódź
tel. 722 334 567
malgosia@good-inside.com
https://good-inside.com/
Good Inside to sklep zrzeszający polskie marki produkujące asortyment do wyposażenia wnętrz. W sklepie
można znaleźć meble, oświetlenie, dywany, ceramikę
oraz mnóstwo nietuzinkowych dodatków. Ponadto są
tam projekty stolików z nóżkami w kształcie kredek
i meble po renowacji, czyli projekty Przemka i Małgosi
Stasinowskich, którzy razem tworzą www.good-inside.
com
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JWP Rzecznicy Patentowi
Dorota Rzążewska SP.J.
ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa
tel. 22 436 05 07
info@jwp.pl
https://www.jwp.pl/
JWP Rzecznicy Patentowi świadczy kompleksową
pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i za granicą. Nasz zespół
tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy
patentowi, prawnicy, konsultanci i eksperci różnych

spis wystawców
specjalności. Specjalizujemy się m.in. w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych.
Partner sesji

kapitałowa o międzynarodowym zasięgu, niekwestionowany lider sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej,
producent, którego baterie, natryski, zawory i grzejniki,
pod marką własną oraz markami klientów Grupy, obecne są w ponad 30 krajach na 2 kontynentach.

Partner sesji

Partner sesji

STOISKO NR 98

STOISKO NR 28
Kontakt-Simon
ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 324 63 00
info@kontakt-simon.com.pl
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/
Kontakt-Simon jest wiodącym w Polsce producentem
osprzętu elektroinstalacyjnego, którego historia sięga
roku 1921. Produkujemy przede wszystkim osprzęt
elektroinstalacyjny: gniazda, łączniki, puszki podłogowe
oraz praktyczne elementy elektroniczne. Łączą one
funkcjonalność z wysoką estetyką, znajdując zastosowanie w domach, biurach, budynkach przemysłowych
i użyteczności publicznej.
Partner sesji

Multi Design
ul. Metalowa 4, 43-100 Tychy
tel. 32 329 13 97
salon@multidesign.com.pl
http://www.multidesign.com.pl/

STOISKO NR 12/13
Salony Wyposażenia Wnętrz Max-Fliz
al. Roździeńskiego 191, 40-315 Katowice
tel. 32 720 92 00
lazienka.katowice@max-fliz.pl
http://www.max-fliz.com.pl/#
Dzięki konsekwencji i innowacjom, stosowanym od 25
lat, marka Max-Fliz jest dziś synonimem rzetelności
biznesowej oraz zaufania, które są naszym priorytetem.
Salony wyposażenia wnętrz Max-Fliz zapraszają do
prawdziwego miasteczka designu, gdzie pod jednym
dachem znaleźć można wszystko, czego potrzebujecie,
do realizacji marzeń o wyjątkowej łazience, domowym
SPA, kuchni, salonie i sypialni.

Salon Multi Design w Tychach to ponad 3000 m² stałej
ekspozycji elementów wyposażenia wnętrz. Tworzymy
wyjątkowe miejsce, w którym znaleźć można nie tylko
drzwi i podłogi, ale również dekoracje i szereg nieszablonowych materiałów i inspiracji. Współpracujemy
z wieloma architektami wnętrz, wspieramy młodych
projektantów i pasjonatów. Zapraszamy wszystkich do
świata pięknych wnętrz!
Partner sesji

Partner sesji
Nie Olewamy Miasta
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 676 01 02
geberit.pl@geberit.com
http://nieolewamymiasta.pl/

STOISKO NR 05
Firma Rolety Krajewski Grzegorz Krajewski
ul. Kozielska 207, 44-100 Gliwice
tel. 32 270 74 74
krajewski@krajewski.pl
https://www.krajewski.pl/
Firma Krajewski od 25 lat specjalizuje się w produkcji
i montażu systemów osłonowych. Ze względu na
zapotrzebowanie rynku budowlanego rozszerzyliśmy
działalność o produkcję ślusarki aluminiowej, systemy
przeciwpożarowe i dymoszczelne, systemy fasadowe
i ogrody zimowe. W naszej siedzibie w Gliwicach stworzyliśmy „Showroom”, gdzie można zobaczyć nasze
produkty oraz sprawdzić ich działanie.

STOISKO NR A03
Meblissima
ul. Skowrończa 36, 91-510 Łódź
tel. 787 735 734
iza.meblissima@gmail.com
Agencja meblowa • Andreu World • Driade • Karman
• Reflex Angelo • Softline • Vondom
Partner sesji

Inicjatywa skupiającą architektów, projektantów,
miejskich aktywistów i mieszkańców wokół przestrzeni
miejskich. W ramach aktywności organizowane są
spotkania, debaty, akcje specjalne, instalacje miejskie.
Celem działań jest zmiana przestrzeni miasta, aby stała
się bardziej przyjazna, komfortowa i estetyczna. Jest to
inicjatywa dla wszystkich tych, dla których losy i rozwój
miast są ważne.
Partner sesji

Partner sesji

STOISKO NR 71
LAKO Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom
tel. 32 644 04 00
lako@lako.pl
http://www.lako.pl/
Firma rodzinna, powstała z potrzeby tworzenia rzeczy
wyjątkowych. Misją LAKO jest produkowanie funkcjonalnych i mocnych wzorniczo opraw oświetleniowych
oraz jak najlepsze doradztwo klientom. LAKO w swojej
ofercie ma ponad 2000 produktów. Specjalizujemy się
w historiach dedykowanych: do biur, gabinetów, salonów kosmetycznych, salonów dentystycznych, piekarni
i cukierni, wnętrz prywatnych. Wejdź na lako.pl
Partner sesji

STOISKO NR 81
Ferro S.A.
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
tel. 12 256 21 00
info@ferro.pl
http://www.ferro.pl/

Mikomax Smart Office
ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź
info@mikomax.pl
http://www.mikomaxsmartoffice.pl/

STOISKO NR 65

Mikomax Smart Office to ekspert w tworzeniu nowoczesnych biur łączący fachową wiedzę o produkcji
mebli z autorską koncepcją jej zastosowania we
współczesnym miejscu pracy.

Paged Meble S.A.
ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, Polska
Sekretariat
tel. 33 497 24 00
fax: 33 815 20 97
jasienica@paged.pl
https://www.pagedmeble.pl/pl/

Partner sesji

Partner sesji

STOISKO NR 56

STOISKO NR 86
Modern Line/Bruk Sp z o.o.
ul. Nowa 28 G, 44-352 Czyżowice
tel. 32 456 09 70
http://www.modernline.info.pl/
bruk@bruk.info.pl

Rathscheck Schiefer und Dach Systeme
ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
tel. 77 439 08 96
biuro@lupek.pl
http://www.lupek.pl/

Modern Line to polska marka produktów z betonu
architektonicznego. Minimalizm, porządek w formie
i łamanie utartych schematów zaowocowały projektami
betonowych mebli, małej architektury, okładzin,
nawierzchni oraz projektów specjalnych. Satynowa
w dotyku faktura, zminimalizowana grubość ścian oraz
ręczne odlewanie nadają produktom niepowtarzalność.
Właścicielem marki jest firma Bruk Sp. z o.o.

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. działa jako
generalny przedstawiciel firmy Rathscheck na terenie
Polski. Rathscheck Schiefer to jeden z wiodących
producentów łupka w segmencie premium oferujący
produkty do aranżacji estetycznych przestrzeni
i otoczenia. Przedsiębiorstwo działa od 1793 roku. Do
wydobycia i produkcji łupka firma Rathscheck starannie
wybiera najlepsze złoża z całego świata.

FERRO to prężnie działająca w branży: armatura
sanitarna, instalacyjna i technika grzewcza grupa
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spis wystawców
Partner sesji

tkaniny przodujące na rynku dzięki nowoczesnym
kolorom, teksturom i wysokim parametrom. Jesteśmy
światową firmą, która działa jako lokalny partner. Nasze
produkty zostały odpowiednio opracowane, aby sprostać wymaganiom rynku meblowego, marynistycznego,
motoryzacyjnego i ogólnego rynku tapicerskiego.

Partner sesji

Partner sesji

STOISKO NR 05
RENSON® HQ
Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem
BE
+48 609 772 228
grzegorz.jaworski@renson.net
http://www.rensonpolska.pl/wentylacja-i-oslony-przeciwsloneczne.html
Od 1909 roku firma RENSON® jest uznanym europejskim
liderem w dziedzinie systemów naturalnej wentylacji
i ochrony przed słońcem. Ciekawą propozycją są pergole ogrodowe, które pomogą skonfigurować optymalne
rozwiązanie ochrony przed słońcem, wiatrem i deszczem. Znajdziemy także szeroką gamę nawiewników
okiennych, systemów do wentylacji, pompy ciepła oraz
rozwiązania dedykowane elewacjom jak LINART®.
Partner sesji

Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 618 166 600
info@schattdecor.pl
https://www.schattdecor.de/en
Firma Schattdecor Sp. z o.o. – producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnat (Smartfoil) działa na rynku polskim w Tarnowie
Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy
– zadrukowane wzorami drewno- i kamieniopodobnymi
oraz fantazyjnymi, znajdują zastosowanie w przemyśle
uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych,
wykorzystywanych w przemyśle meblarskim.
Partner sesji

STOISKO NR 108
Zehnder Polska
ul. Kurpiów 14A, 52-214 Wrocław
tel. 71 367 64 24
info@zehnder.pl
http://www.zehnder.pl/

STOISKO NR 19
Stegu Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa
tel. 660797111
alicjabrejna@gmail.com
http://www.stegu.pl/
Firma Stegu to lider w dziedzinie produkcji płytek
dekoracyjnych i elewacyjnych. Celem, który przyświeca
nam już od 25 lat, jest tworzenie produktów unikalnych,
które kreują przestrzeń. Płytki Stegu to gwarancja
najwyższej jakości oraz innowacyjne rozwiązania.
Profesjonalne zaplecze technologiczne oraz zmechanizowany proces produkcji, umożliwiają nam tworzenie
produktów jedynych w swoim rodzaju.

Zehnder to rozwiązania łączące w sobie komfort, zdrowie i energooszczędność. Zehnder oferuje wszystko, co
konieczne dla uzyskania optymalnego klimatu wnętrza:
od grzejnika inwestycyjnego po grzejnik dekoracyjny
na miarę, od kompleksowego systemu wentylacji
pomieszczeń po filtrację powietrza oraz ogrzewanie
i chłodzenie sufitowe. Zehnder zapewnia również
niezawodny serwis i fachowe doradztwo.
Partnerzy instytucjonalni

Partner sesji

VANK Sp. z o.o.
ul. Sarbinowska 11, 62-020 Swarzędz Łowęcin
tel. 61 817 33 63
vank@vank.pl
https://vank.pl/pl/
VANK to polski zespół architektów, inżynierów i rzemieślników. Meble VANK wyróżnia geometryczne wzornictwo ze srebrnym, metalicznym szlifem, dopracowane do ostatniego szczegółu. Połączenie nowoczesnej
technologii z autentycznym polskim projektowaniem
dostrzeżone zostało w 2016 r. przez jury iF DESIGN
AWARD, które wyróżniło i nagrodziło dwa produkty,
a w 2018r. nagrodę przyznało fotelowi VANK_V6.

STOISKO NR PS16

Partner sesji

STOISKO NR 05
Somfy Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 02-288 Warszawa
tel. 22 509 53 29
biuro@somfy.pl
https://www.somfy.pl/
Somfy jest światowym liderem branży automatyki
domowej oraz rozwiązań do domów inteligentnych.
Obecnie produkty firmy dostępne są w blisko 60
krajach. Oddział Somfy Polska istnieje od ponad 20
lat. W podkrakowskich Niepołomicach zlokalizowana
jest należącą do spółki fabryka i Wschodnioeuropejska
Platforma Dystrybucyjna, która dostarcza produkty do
odbiorców z całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Partner sesji

STOISKO NR 77
Vectorworks
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
tel. 22 462 87 99
info.pl@designexpress.eu
http://vectorworks.com.pl/
Vectorworks oferuje projektantom i architektom kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, modelowania, udostępniania i dokumentowania projektów.
Program wyposażony jest we wszechstronne narzędzia
przeznaczone do rysowania w 2D, modelowania w 3D,
budowania modeli BIM, tworzenia dokumentacji technicznej i zestawień kalkulacyjnych oraz efektownych
renderów.

STOISKO NR HD8
SPRADLING INTERNATIONAL GmbH
Stadtkoppel 34, 21337 Lüneburg
+48 668 328 600
p.zapal@spradling.eu
http://www.spradling.eu/
Jesteśmy wiodącym producentem i światowym
partnerem w przemyśle tkanin powlekanych. Oferujemy
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ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

spis wystawców
Partner współpracujący

szej jakości nowoczesnych materiałów wykończenia wnętrz – zgodnie z najnowszymi
światowymi trendami we wzornictwie.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Accordi Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy
ul. Parowcowa 12a, 02-445 Warszawa
Biuro / korespondencja
ul. Nowy Świat 48/4, 00-363 Warszawa
tel. 22 487 57 70
Recepcja/biuro:
biuro@accordi.pl
http://www.accordi.pl/
Partner współpracujący

STOISKO NR HG10

Partner współpracujący

STOISKO NR 26
A&K s.c. Aneta Janecka, Krzysztof
Janecki
ul. Szpitalna 74b, 32-500 Chrzanów
tel. 32 6271090
biuro@aik.com.pl
www.aik.com.pl/
Firma A&K została założona w 2000 roku.
Wykonujemy meble kuchenne według
indywidualnych projektów, z najwyższej
jakości materiałów. We współpracy
z projektantami tworzymy wyjątkowe
meble, wyposażone w akcesoria i sprzęt
AGD renomowanych producentów.
Nasze realizacje łącza pasję z wieloletnim
doświadczeniem i fachowym montażem.
To nasz przepis na sukces i zadowolenie
klienta.
Partner współpracujący

Ampio Smart Home
ul. Marii Konopnickiej 2, 72-010 Police
tel. 91 317 51 45
ampio@ampio.pl
www.ampio.com.pl/

STOISKO NR 11
BESCO
ul. Kościelna 21, 38-524 Besko
tel. 600 700 336
info@besco.eu
http://www.besco.eu/

Ampio Smart Home to najnowsza technologia automatyki domowej zapewniająca
komfort i bezpieczeństwo. System ASH to
najbardziej funkcjonalny projekt na rynku
i jest całkowicie zaprojektowany i produkowany w Polsce. Cechą charakterystyczną
jest system rozproszony, który nie potrzebuje centralki, nie posiada centralnego
punktu awarii, każdy moduł komunikuje się
z pozostałymi elementami instalacji.

Besco to w 100% polski producent, z blisko
30-letnim doświadczeniem w tworzeniu
najwyższej jakości produktów wyposażenia
łazienek. Oferta firmy obejmuje wanny,
wanny wolnostojące, brodziki i kabiny
prysznicowe, parawany nawannowe, drzwi
prysznicowe itp. Produkty marki łączą
w sobie przemyślany design, wyjątkową
estetykę, najwyższą staranność wykonania
i funkcjonalność. Nadajemy wodzie kształt!

Partner Współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 109A
Art Smola Atelier
Künkelstr. 123, 41063 Mönchengladbach
smolaart@googlemail.com
www.art-smola.de

STOISKO NR A49
BETOBEN
Kościelna 4, 43-600 Jaworzno
tel. 664 248 255
biuro@betoben.pl
http://v1.creativprint.webserwer.pl/

Dynamiczne, wieloprzestrzeniowe
kompozycje Piotra Smolki na metalu,
drewnie czy plexi trafiają do biur, salonów
handlowych, nawet do niemieckiego
Bundestagu. Są niejednoznaczne,
kolorystyczne, niemal buntownicze,
prowokujące i nierzadko ostre, zarazem
elitarne i undergroundowe. Jest twórcą
intensywnie przyglądającym się światu
i zdarzeniom, który wybiera i zatrzymuje
rzeczywistość.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR PS26
BG Bogdan Goliński
ul. Leśna 28/7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 32 245 01 34
biuro@bgslusarnia.pl
http://bgslusarnia.pl/

STOISKO NR A46B

Firma BG Bogdan Goliński specjalizuje
się w produkcji mebli łączących ze sobą
elementy metalowe z drewnem. Wykonujemy projekty zgodnie z wymogami Klienta.
Charakteryzuje nas otwarte podejście
do wizji każdego projektanta. Oferujemy
również realizację wszelakich przedsięwzięć związanych z obróbką metali, takich
jak np. balustrady, schody, ogrodzenia czy
lodowiska.

Aqua Design
ul. Kąpielowa 12, 42-311 Żarki Letnisko
tel. 791 244 110
Info@aqua-design.pl
http://aqua-design.pl/
Aqua Design to innowacyjna firma, oferująca nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu ścian bąbelkowych i ścian
wodnych spływowych, które stanowią
niesamowitą ozdobę każdego miejsca.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR PS05
Ammadora
ul. Bruzdowa 98d/1, 02-991 Warszawa
www.ammadora.com

Partner współpracujący

STOISKO NR 82

Firma AIMMS Krystian Kłosek
ul. Katarzyny 12, 47-400 Racibórz
tel. 32 418 16 21 lub 608 208 077
info@aimms.com.pl
http://aimms.com.pl/
Firma AIMMS działa na rynku od 1999 r.
i znajduje się w Raciborzu. Jest to firma
z wieloletnim doświadczeniem w branży
meblarskiej. Od 12 lat oficjalny dystrybutor
LG Hi-macs. Oferujemy płyty, blaty i wyroby z płyt mineralno-akrylowych. Obecnie
najnowszy projekt to badania naukowo-techniczne nad opracowaniem własnego
produktu. Produkt wejdzie na rynek w połowie roku 2018 pod nazwą Krystacryl.

BKMeble w Kętach mieszczącego się
w 100-letniej kamienicy. Zapraszamy!

STOISKO NR 88

STOISKO NR 63

BKMEBLE
ul. Mickiewicza 19, 32-650 Kęty
tel. 662 714 282
info@bkmeble.pl
http://www.bkmeble.pl/
Firma BKMeble to producent mebli z drewna litego najwyższej jakości. W ofercie
posiadamy kolekcje mebli klasycznych, jak
również nowości, które wpisują się w aktualne trendy aranżacji wnętrz. Naturalne
materiały oraz dbałość o każdy szczegół
wykonania to nasze znaki rozpoznawcze.
Zapraszamy do odwiedzenia showroomu

Bel-Pol Sp. z o.o.
ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica
tel. 609 446 150
e.mrozek@bel-pol.com.pl
https://bel-pol.pl/
Firma BEL-POL powstała w 1991 roku. Od
początku istnienia oferowała nowoczesne
i innowacyjne materiały wykończeniowe,
poprawiające komfort mieszkania. Z czasem
stało się to misją firmy: Zaspokajanie potrzeby podnoszenia poziomu życia poprzez
oferowanie w korzystnych cenach najwyż-
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STOISKO NR 102
BoConcept
al. Roździeńskiego 199, 40-315 Katowice
tel. 887 558 558
katowice@boconcept.pl
www.boconcept.com/pl-pl/
BoConcept jest siecią duńskich salonów
oferujących wyposażenie wnętrz.
Obecnie istnieje 250 punktów sprzedaży
BoConcept w 60 krajach na całym świecie.
Nasz oferta jest bardzo skoordynowana i wszystkie możliwe modele mebli
i dodatków doskonale ze sobą współgrają.
Dlatego nasze produkty skierowane są do
różnych zapotrzebowań i gustów klientów.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS37
BOLD Reklama Poligrafia
Roman Kacperski
ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice
tel. 32 330 55 24
bold@bold.gliwice.pl
http://bold.gliwice.pl/
Firma specjalizuje się między innymi
w produkcji nowoczesnych rozwiązań
z zakresu systemów komunikacji wizualnej
oraz nowego standardu oznakowania
BHP. W naszych produktach stawiamy na
funkcjonalność oraz na wysoką estetykę,
która będzie uzupełnieniem każdego stylowego wnętrza. Proponowane rozwiązania
są wynikiem wieloletniego doświadczenia
projektowego oraz zastosowania nowoczesnych technologii.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS02
Boleline
ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa
tel. 507 142 222
info@boleline.pl
http://www.bolefloor.com.pl/
Bolefloor to pierwszy na świecie producent
desek podłogowych podążających za
naturalną linią wzrostu drzewa. To nie
natura stworzyła linie proste – to limity
i ograniczenia technologiczne sprawiły, że
nasz świat stał się kwadratowy! Podłogi
Bolefloor to prawdziwa definicja unikalności – każda deska jest inna – jak drzewo,
z którego pochodzi. Nie znajdziesz dwóch
identycznych desek i podłóg.

spis wystawców
Partner współpracujący

CARPATIC wyróżniają się wysoką jakością
naturalnych materiałów oraz ponadczasowym designem.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 96A

STOISKO NR 107
Budownictwo-CLT Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków
tel. 660 582 933
budownictwoclt@gmail.com
www.budownictwoCLT.pl
CLT to nowatorski materiał budowlany
wytwarzany z drewna klejonego krzyżowo,
dzięki czemu osiąga wysokie parametry
konstrukcyjne.
Jesteśmy dystrybutorem systemu
NOVATOP w Polsce, lidera tej technologii
na rynku europejskim.
Zajmujemy się projektowaniem i budową
takich inwestycji jak:
– Domy jednorodzinne
– Budynki wielorodzinne
– SPA /Hotele
– Szkoły/Przedszkola
– GREEN Offices
Głównymi atutami tej technologii są:
– Szybki czas realizacji
– Zdrowe budynki z w pełni ekologicznego
materiału
– Energooszczędność
– 10 lat gwarancji
– Szczelność powietrzna
– Jakość wizualna
Partner współpracujący

STOISKO NR 60
CAD Projekt K&A
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. 61 662 38 83
biuro@cadprojekt.com.pl
https://www.cadprojekt.com.pl/
Oferujemy autorskie oprogramowanie
stworzone do projektowania wnętrz.
Unikalne rozwiązania, wyjątkowe bazy
danych, dokumentacja oraz fotorealistyczne wizualizacje czy mobilne panoramy
360° w jednym programie – CAD Decor
PRO. Od przeszło 25 lat na polskim rynku
z siedzibą w Poznaniu, dealerami w Polsce
i w Europie. Wspólnie z projektantami i architektami wnętrz tworzymy nowy wymiar
projektowania.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS25A

STOISKO NR PS08B
Creative Ceramika
ul. Katowicka 160, 41-500 Chorzów
tel. 797 339 798
arkadiuszsocha@ceramicacreative.pl
http://ceramikacreative.pl/

STOISKO NR 52
Centrum Klinkieru Sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 212 A, 40-341 Katowice
tel. 32 254 65 77
biuro@centrumklinkieru.pl
http://www.centrumklinkieru.pl/

Produkcja dekoracji dla płytek ceramicznych, jak i tworzenie całych kolekcji od
płytki bazowej do gotowej aranżacji wnętrza. Nowoczesne technologie produkcji.
Zadruk cyfrowy na płytkach, szkle, drewnie
czy pleksi. Własne biuro projektowe
i laboratorium technologiczne. Otwartość
na pomysły i zaangażowanie w szukaniu
możliwości ich realizacji.

Firma Centrum Klinkieru powstała w 1992
roku. Jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych i największych dystrybutorów
materiałów klinkierowych na Śląsku. Specjalizujemy się w sprzedaży wyrobów klinkierowych pod różnymi postaciami (cegły,
płytki, bruki itd.) Braliśmy (jako dostawca)
udział w powstaniu lub rozbudowie w Katowicach m.in. NOSPR, CNTI, Wydziału Radia
i Telewizji, Akademii Muzycznej.

DALLMER
ul. Kłobucka 8b/1, 02-699 Warszawa
tel. 600 363 738
biuro@wirex.com.pl
http://www.dallmer.pl/pl/
Od ponad 20 lat reprezentujemy na polskim rynku niemiecką firmę Dallmer, uznanego przez architektów i użytkowników
producenta odpływów do wody. Wśród
wielu produktów na szczególną uwagę
zasługują luksusowe odpływy łazienkowe
– punktowe i liniowe, zdobywające ważne
nagrody, np: Red Dot Design 2015, Good
Design Award 2015, iF Design 2016, Plus X
Award 2017, Design Plus 2017.
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR A07
Cybercraft Studio
41-400 Mysłowice, tel. 503 027 339
kontakt@cybercraft.studio
http://cybercraft.studio/#

STOISKO NR 04
CHORS Artur Śleziak
ul. Sołtysowicka 19c, 51-168 Wrocław
tel. 71 323 14 00
hello@chors.pl
http://www.chors.pl/pl

W pracy wykorzystujemy szeroko pojętą
wirtualną rzeczywistość zarówno w biznesie, jak i codziennym życiu. Sami ją tworzymy po to, aby stworzyć możliwość wglądu
w przyszłość i usprawniać działanie
otaczającego nas świata. Masz pomysł?
Napisz, a my przeniesiemy go w świat VR!

Chors jest rodzinną marką produkującą zaawansowane technologicznie
oświetlenie LED. Codziennie rozwijamy
swoje umiejętności w zakresie technologii
oświetlania przestrzeni biurowych, hotelowych, restauracyjnych czy muzeów.
Poszukujemy najlepszych rozwiązań
technologicznych po to, by uzyskać jak
najlepsze parametry oświetleniowe. Utożsamiamy się z każdym produktem.

Partner współpracujący

STOISKO NR PS09

Partner współpracujący

Dagma
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice
tel. 32 255 69 00
plytki@dagma.pl
http://dagmaplytki.pl/
https://www.facebook.com/dagmaplytki

STOISKO NR 83

Dagma oferuje wymagającym klientom
najnowsze rozwiązania z dziedziny płytek
ceramicznych i wyposażenia łazienek.
W swoim salonie w Katowicach na
rozległej ekspozycji prezentujemy rozwiązania aranżacyjne płytek ceramicznych
i wyposażenia łazienek, największy nacisk
kładąc na kolekcje płyt wielkoformatowych
i spieków kwarcowych. Ofertę uzupełniają
płytki w stylu vintage, industrialnym oraz
mozaiki.

Centrum Materiałów Meblowych
CMM
ul. Sądowa 12, 41-605 Świętochłowice
tel. 32 245 15 88
produkt@cmm-meble.pl
http://www.cmm-meble.pl/
Firma CMM została założona w 2000
roku. Produkujemy fronty, oraz elementy
ozdobne i wykończeniowe do mebli. Wyróżnia nas wyjątkowe wzornictwo, bogaty
wybór modeli, wersji i wykończeń, a także
wysoka jakość produktu.

Partner współpracujący

Carpatic
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. 883 044 448
info@carpatic.pl
http://carpatic.pl/

STOISKO NR HG13
Dalen Tech Czech s.r.o.
Siedziba firmy:
Horova 55, 616 00 Brno
Czech Republic

Marka CARPATIC powstała z myślą
o produkcji nowoczesnych stołów na indywidualne zamówienie. Nasza manufaktura
od pokoleń specjalizuje się w tradycyjnym,
solidnym stolarstwie. Do wytwarzania
stołów wykorzystujemy wysokogatunkowe
drewno dębowe z karpackich lasów. Stoły

Kontakt w Polsce:
tel. 503 114 271
marketing@dalen-tech.pl
https://dalen-tech.pl/pl/
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STOISKO NR 115
DECANDIA DESIGN
ul. Oleska 7, 45-052 Opole
tel. 77 300 00 66
biuro@decandia.pl
http://www.decandia.pl/
DeCandia Design Boutique to miejsce, które powstało z pasji do designu i pięknych
wnętrz. To miejsce inspiracji, w którym
światowej klasy design spotyka się ze
sztuką użytkową. Naszą ofertę kierujemy
do osób ceniących piękno i lubiących
się nim otaczać. Pragniemy podzielić się
z Tobą naszą pasją i zamiłowaniem do
wyjątkowych wnętrz, promując ponadczasowy i niepowtarzalny design.
Partner współpracujący

STOISKO NR 101
DEANTE ANTCZAK Sp.j.
al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź
tel. 426 383 000
deante@deante.pl
https://deante.pl/
Deante od prawie 30 lat z powodzeniem
funkcjonuje na rynku polskim oraz rynkach
zagranicznych. Szeroki wachlarz asortymentu obejmuje wyposażenie łazienkowe,
a w nim: baterie, zestawy i panele natryskowe, brodziki, kabiny oraz ceramikę, a także
produkty kuchenne: baterie, zlewozmywaki
granitowe, stalowe i ceramiczne. Eksportuje
je do ponad 30 krajów na całym świecie
i wciąż pozyskuje nowe rynki.

spis wystawców
Partner współpracujący

STOISKO NR 79
DE DIETRICH
Elmax Store a.s.
Topolová 777/2, Horní Těrlicko
735 42 Těrlicko
tel. +420 599 529 262
info@de-dietrich.cz
Partner współpracujący

STOISKO NR HG3A
DEKANON Paweł Czypionka
SHOWROOM
al. Roźdźieńskiego 199, 40-315 Katowice
tel. 32 724 94 90
nr@dekanon.pl
https://www.facebook.com/DEKANON1
DEKANON to jedna z wiodących firm
posiadająca bogatą bibliotekę tkanin,
tapet, dywanów, zbioru wyszukanych
dodatków dekoracyjnych. Przede wszystkim posiadamy wiedzę i doświadczenie
pozwalające na kompleksową obsługę
i realizacje projektów wnętrz. Przygoda
miała początek w 1996 r. kiedy właściciel
Paweł Czypionka rozpoczął swoją pasję
do pięknych wnętrz, łącząc pracę z pasją.
W naszej ofercie posiadamy asortyment
wiodących producentów światowych
marek. Swoją wiedzą wspieramy pracę
projektantów, architektów wnętrz, jak
i i indywidualnych klientów.
Partner współpracujący

STOISKO NR HD11

elementów wyposażenia wnętrz. Nasza
oferta obejmuje ponad 12 tys. produktów
uzupełnionych przez usługi na najwyższym
poziomie. W portfolio Demos znajduje się
asortyment renomowanych producentów
takich jak Blum, Hettich, Sevroll, Vibo oraz
kolekcje własnych marek Strong i Tulip.

Partner współpracujący

STOISKO NR HG17

Partner współpracujący

DOMiGARDEN Architektura Zieleni
Dominika Błaszczyk
ul. Grzybowa 222a, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 509 198 225
biuro@domigarden.pl
http://www.domigarden.pl/

STOISKO NR 22

Partner współpracujący

DEWRO Wróbel Sp. J.
ul. Braci Dudów 42, 43-512 Bestwinka
tel./fax 33 84 56 483
tel. 32 21 40 934
tel. 519 155 079
tel. 501 682 110
dewro@dewro.pl
http://www.dewro.pl/

STOISKO NR 20
Domoprofi
Gdańsk
Galeria Wnętrz City Meble
al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk
tel. 883 349 769
tomasz.mielnik@domoprofi.pl

Partner współpracujący

Warszawa
ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa
tel. 22 824 46 71
mariusz.kwasniewski@domoprofi.pl
http://domoprofi.pl/

STOISKO NR HD18
Dickson-Constant
10 rue des Chateaux BP109 Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
FR
tel. 48 790 770 019
tstefaniec@dickson-constant.com
http://www.dickson-constant.com/fr/FR

Partner współpracujący

Dickson® to wiodący specjalista w dziedzinie tkanin zewnętrznych i wewnętrznych.
Dwadzieścia lat temu firma Dickson
ustanowiła się ostatecznym punktem
odniesienia w branży tkanin do markiz.
Dziś jesteśmy rozpoznawani również jako
wiodący na świecie producent tkanin technicznych dla wyposażenia domów oraz
tkanych wykładzin winylowych. Wykładziny
zapewniają komfort i łatwość użytkowania.

STOISKO NR 87
Döllken Profiles
K.K. Baczyńskiego 25E, 41-203 Sosnowiec
tel. 32 781 20 90
biuro@doellken.com
www.doellken.pl

Partner współpracujący

Produkcja listw przypodłogowych i wykończeniowych do wszystkich rodzajów
podłóg, profili technicznych oraz pasków
LED do zaawansowanych zastosowań.

DEKORAMI Fototapety Obiektowe
ul. Rolna 60, 40-555 Katowice
tel. 601 522 566, 32 604 27 92
kontakt@dekorami.pl
https://dekorami.pl/
Jesteśmy producentem fototapet obiektowych z wieloletnim doświadczeniem.
Zapewniamy kompleksową obsługę
inwestycji: projekt grafiki, druk w najnowocześniejszej, ekologicznej technologii HP
Latex na szerokiej gamie podkładów z atestami, specjalistyczny montaż w obiektach
komercyjnych i mieszkalnych. Zapraszamy
do współpracy architektów, projektantów
wnętrz, firmy budowlane oraz inwestorów.
Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR HG4
DOMATORIA salon meblowy
ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice
tel. 32 205 81 45
studio@domatoria.pl
http://domatoria.pl/

STOISKO NR 48
Grupa DPS Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85 A, 40-391 Katowice
tel. 665 406 306
e.walendzewicz@grupadps.com
http://www.dpsceilings.com/index_pl.php

Bazując na ofercie renomowanych marek,
konstruujemy indywidualne meble na
wymiar do domów i mieszkań. Funkcjonalność i jakość zdecydowanie wpływają na
wysoki komfort życia. Nasze produkty idealnie spełniają te kryteria. Doświadczenie
i wiedza techniczna są gwarancją sprawnej
realizacji zamówień od koncepcji, przez
dobór wyposażenia do salonu, jadalni czy
sypialni, aż po montaż.

Grupa DPS Sp. z o.o. to największy polski
producent sufitów i ścian napinanych.
W trakcie 18 lat działalności stworzyliśmy
jedną z najbardziej renomowanych marek
sufitowych na świecie. Dzięki szeroko
rozwiniętej sieci dystrybucji, nasze sufity
i ściany zdobią przestrzenie publiczne
i prywatne na wszystkich kontynentach,
a liczne nagrody potwierdzają ich innowacyjny charakter i doskonałą jakość.

STOISKO NR A47
Demos trade Sp. z o.o.
ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5
40-389 Katowice
tel. 32 790 85 80
hurtownia.katowice@demos-trade.pl
http://www.demos-trade.pl/
Jesteśmy międzynarodową firmą handlową specjalizującą się w sprzedaży materiałów do produkcji i montażu mebli oraz
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Partner współpracujący

STOISKO NR 112
DREWLUX
ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 307 22 32
info@mebledrewlux.pl
https://mebledrewlux.pl/
Od 2002 roku Drew-Lux Sp. z o.o. Sp. K.
specjalizuje się w projektowaniu, produkcji
i wdrażaniu systemów sklepowych dla
branży retail i sektora bankowego. Zaufały
nam najbardziej rozpoznawalne marki na
rynku, m.in.: Douglas, H&M, ZARA, Dermo
Centrum, L’Occitane en Provence, Burger
King, s.Oliver. Naszą misją jest wspieranie
rozwoju firm Klientów na rodzimym i międzynarodowym rynku.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS32
DR SPIL POLSKA
ul. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice
spil@spil.pl
https://spil.pl/
DR SPIL POLSKA to polski producent
certyfikowanych, bezpiecznych, trwałych
i ekologicznych placów zabaw. DR SPIL
POLSKA to niemiecka marka, ale 100%
polskiego kapitału! Wykonujemy place
zabaw dla mieszkańców miast i wsi, przedszkoli i szkół, ośrodków wczasowych oraz
hoteli. Realizujemy budowę 150 placów
zabaw rocznie! Sprawdź nasze realizacje
na stronie www.spil.pl Zapraszamy!
Partner współpracujący

STOISKO NR A11
ECOPLASMO Konrad Szkilnik
ul. Traugutta 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. 883 408 188
konrad@ecoplasmo.com
https://ecoplasmo.com/pl/
Firma Ecoplasmo przedstawia luksusowe
drewniane umywalki – niepowtarzalne,
ponadczasowo eleganckie i wyjątkowe.
Wszystkie produkty wytwarzamy ręcznie,
z najwyższą dbałością o detale i jakość
wykończenia. Wybierając nasz produkt,
dołączacie Państwo do wyjątkowej grupy
klientów doceniających naturalne piękno,
elegancję wykończenia i otrzymujecie
niewiarygodne poczucie luksusu.

spis wystawców
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

wzornictwo, staranne wykonanie oraz
ergonomiczna funkcjonalność.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS13
ESKO
ul. Huberta 1, 40-542 Katowice
tel. 602643639
biuro@esko-meble.pl
http://esko-meble.pl/
Firma od 20 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją mebli na zamówienie.
Wykonujemy kompleksowe wyposażenie
meblowe wnętrz prywatnych i komercyjnych w oparciu o projekty własne lub
klientów. Realizujemy zamówienia na meble
kuchenne, garderoby, sypialnie, zabudowy
RTV. Mamy na swoim koncie wiele zrealizowanych restauracji i wnętrz biurowych.
Partner współpracujący

STOISKO NR 103

STOISKO NR HD14

Faber to założona w 1955 roku firma, lider
w produkcji okapów kuchennych. Dbając
o design, elegancję i jakość stosowanych materiałów, Faber oferuje okapy na
najwyższym technologicznym poziomie
w branży.

FINSA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk
tel. 586 273 200
polska@finsa.com
http://www.finsa.com/
FINSA znana jest dziś na rynku światowym
przede wszystkim jako producent płyt
specjalnych z wiórów i włókien drzewnych.
Od 1999 roku działamy na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej poprzez biuro i magazyn w Polsce. W ramach targów 4DD
staramy się pokazać tendencje, kierunki
rozwoju kolorystyki płyt melaminowanych
i paneli połogowych, łącząc niespotykane
dekory z ciekawymi strukturami.

Dystrybutor: Dom Bianco Sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 11 99
dombianco@dombianco.com.pl
www.dombianco.pl
www.faberspa.com/pl, www.okapyfaber.pl
Dom Bianco Sp. z o.o. jest od 1990 roku
niezależnym przedsiębiorstwem reprezentującym na polskim rynku renomowanych
producentów urządzeń AGD do zabudowy:
Fulgor Milano, Smeg, Faber, chłodziarko-zamrażarek Hitachi oraz zlewozmywaków
Villeroy & Boch i odkurzaczy marki Vax
i Dirt Devil.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 106

STOISKO NR A05
Integracje24.pl
ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice
tel. 519 190 275
biuro@integracje24.pl
http://www.integracje24.com.pl/
Exciting Event- Integracje24.pl to firma
z Polski, która organizuje wyjazdy dla
firm od 18 lat. Posiadamy swoje marki,
w ramach których działamy: Event-trip,
w ramach którego organizujemy wyjazdy
firmowe do wszystkich krajów Europy
i nie tylko. Event-ski to z kolei narciarska
szkoła stworzona specjalnie dla klienta
biznesowego.
Partner współpracujący

Zakład Stolarski Grzegorz Fizia
ul. Pałki 15, 44-240 Żory
tel. 32 469 88 88
biuro@fizia.pl
http://www.fizia.pl/

STOISKO NR 69
Falmec Polska Sp. z o.o.
Konotopa, ul. Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl
http://www.falmecpolska.pl/

Specjalizujemy się realizacji trudnych,
nietypowych projektów, realizowanych na
podstawie naszych wzorów, jak i w ca
łości opartych na projekcie inwestora.
Wykonujemy zarówno drzwi, schody, jak
i zabudowy meblowe. Zapraszamy do
odwiedzenia naszego stoiska i spotkania
podczas targów.

Falmec został założony w 1981 r., obecnie
lider produkcji okapów kuchennych na
rynkach międzynarodowych. Nowatorskie
badania, elastyczność w produkcji, rozwój
nowych technologii i oryginalna kreatywność, przydają kolekcjom Falmec dużej
wartości dodanej w zakresie innowacji
i wyjątkowego połączenia wzornictwa
z najnowszą technologią, osiągając
najwyższy poziom włoskiej doskonałości
w świecie.

Partner współpracujący

STOISKO NR 21

Partner współpracujący

Floorsky
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
Arkadiusz Mrzyk
tel. 662 12 34 05
Patrycja Wilczyńska
tel. 608 70 87 50
kontakt@floorsky.pl
http://floorsky.pl/pl/

STOISKO NR A13
FAAR architekci
ul. Zegadłowicza 27, Wadowice 34-100
tel. 536 166 639
biuro@faar.com.pl
http://www.faar.com.pl/
FAAR architekci to pracownia architektoniczna z siedzibą w Wadowicach, założona
przez architekta Krzysztofa Fabera. Od
początku swojej działalności studio nieustannie rozwija się i poszerza płaszczyznę
twórczą o działania związane nie tylko ze
standardowym projektowaniem. Obecnie
pracownia FAAR architekci to biuro
zaangażowane w projekty z dziedziny
szeroko pojętej architektury, planowania
przestrzennego, urbanistyki, realizacji
inwestycji, projektowania wnętrz, wzornictwa, nowoczesnego designu, kultury
i sztuki.

STOISKO NR PS24
Finishparkiet Fabryka Parkietu
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Grunwaldzka 61
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 26 62
biuro@finishparkiet.com.pl
http://www.finishparkiet.com.pl/

Partner współpracujący

Finishparkiet to producent ekskluzywnych
podłóg drewnianych. W ofercie firmy znajdziemy parkiet, deskę, jodełkę francuską
i klasyczną. Nowością jest Deska XXL
o wym. od 160 do 220 cm. Wyróżniająca
się niebanalną estetyką podłoga idealnie
komponuje się z wnętrzami urządzonymi
w duchu nowoczesnych trendów europejskich oraz światowych, wyselekcjonowana
jest z desek dębowych i jesionowych.

STOISKO NR 92
Franke Polska
ul. Franke 1, 05-090 Sękocin Nowy
tel. 22 711 67 00
info@franke.com
https://www.franke.com/pl/pl/ks.html?utm_
source=cms_vanity_url&utm_medium=web&utm_campaign=pl_ks_pl
Franke jest światowym liderem w produkcji
systemów kuchennych. Od ponad 100 lat
szwajcarska marka jest synonimem jakości
i innowacji. Systemy kuchenne Franke
tworzą zlewozmywaki, baterie, okapy, płyty
grzewcze, piekarniki, zmywarki, kuchenki
mikrofalowe, chłodziarki oraz sortowniki
odpadów, które wyróżnia nowatorskie
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STOISKO NR 103
Fulgor Milano to kreatywna i innowacyjna
propozycja dla projektantów kuchni, promocja doskonałego, włoskiego designu,
przykład postępu technologicznego
w świecie urządzeń AGD.
Dystrybutor: Dom Bianco Sp. z o.o.
al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 11 99
dombianco@dombianco.com.pl
www.dombianco.pl
www.fulgor-milano.com/pl
Dom Bianco Sp. z o.o. jest od 1990 roku
niezależnym przedsiębiorstwem reprezentującym na polskim rynku renomowanych
producentów urządzeń AGD do zabudowy:
Fulgor Milano, Smeg, Faber, chłodziarko-zamrażarek Hitachi oraz zlewozmywaków
Villeroy & Boch i odkurzaczy marki Vax
i Dirt Devil.
Partner współpracujący

STOISKO NR 25
Garden Space
ul. Unii Europejskiej 26, 32-600 Oświęcim
tel. 513 398 870
kinga.gabrys@gardenspace.pl
https://gardenspace.pl/
GARDEN SPACE to pierwsza polska firma
multibrandowa oferująca wiodące i ekskluzywne wyposażenie outdoor. W naszej
ofercie znajdą Państwo m.in. meble ogrodowe, parasole, grille gazowe, sauny i SPA
ogrodowe. Garden Space to kilkanaście
najlepszych polskich i światowych marek
m.in. OLRTE, ZUMM, Vimine, Platinum,
Sundance Spas, Sauna Line, Capi Europe,
dostępnych w jednym miejscu!
Partner współpracujący

STOISKO NR A51A
Garden Spot
ul. Poznańska 89
62-020 Jasin k. Swarzędza
61 622 95 30
biuro@gardenspot.pl
http://gardenspot.pl/
Garden Spot jest właścicielem marki
Pixel Garden, Garden Art i Garden Grid.
Jesteśmy polskim producentem unikatowego systemu do budowy ogrodów
wertykalnych oraz ścianek mobilnych
będących doskonałym rozwiązaniem
w przestrzeniach, gdzie często zmienia się
aranżację wnętrz. Nasze ściany wyróżniają
się prostą formą, nowoczesnym designem,
oraz użyciem wysokiej jakości materiałów
do ich produkcji.

spis wystawców
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 58
GLOBALO
ul. Hanasiewicza 15, 35-103 Rzeszów
tel. 13 49 27 560
marketing@globalo.pl
http://www.globalo.pl/
GLOBALO to polska marka cichych i wydajnych okapów kuchennych o nowoczesnym designie, dostępna na rynku od 2001
roku. GLOBALO cieszy się stale rosnącym
zainteresowaniem ze strony Klientów.
W ofercie szeroka gama okapów kuchennych polskiej produkcji o doskonałych parametrach pracy oraz licznych akcesoriów
podłączeniowych. Oferujemy profesjonalne
doradztwo w wyborze i podłączeniu okapu
kuchennego.
Partner współpracujący

STOISKO NR HD12
GOLF RESIDENCE
Apstar Jolanta Geppert
al. Korfantego 141 a
40-154 Katowice
tel. 608 066 557
biuro@apstar.pl
http://apstar.pl/
Partner współpracujący

STOISKO NR 68
Grohe Polska Sp.zo.o
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel. 603 587 788
biuro@grohe.com
https://www.grohe.pl/pl_pl/
GROHE jest wiodącym na świecie producentem armatury i ceramiki sanitarnej,
działającym zgodnie z postawionymi
wartościami związanymi z technologią,
jakością, designem i przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju. Od
początku istnienia firma opracowuje nowe
kategorie produktów, takie jak innowacyjne
systemy kuchenne GROHE Blue i Red, czy
czujniki wody GROHE Sense. Działaniom
marki przyświeca niemiecka tradycja i znak
jakości „Made in Germany”, a jej sukces
został potwierdzony przez ponad 300
nagród z dziedziny designu i innowacji
oraz czołowe pozycje w najważniejszych
rankingach, m.in. Top 50 „Change the
World” magazynu Fortune.

STOISKO NR PS09
Partner współpracujący

STOISKO NR HG6
Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A.
ul. Złota 40, 62-800 Kalisz
tel./fax (62) 768 66 85
tel. kom. 48 694 489 476
mklejszmidt-stachyra@haft.com.pl
www.haft.com.pl
Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A. to lider
na rynku firanek i jedyny na skalę przemysłową producent wyrobów haftowanych
w Polsce. Firma wchodzi w skład Grupy
Kapitałowej WISTIL S.A., a jej siedziba oraz
park maszynowy mieszczą się w Kaliszu.
W bogatej ofercie firmy znajdują się
firany, lambrekiny i tkaniny metrażowe,
konfekcja stołowa i okienna oraz wyroby
haftowane do produkcji konfekcji damskiej
i dziecięcej. Wysoka jakość produktów,
innowacyjność oraz duży potencjał wzorniczy stanowią istotne wartości przedsiębiorstwa. Produkty marki Haft dostępne
są na terenie kraju oraz w Wielkiej Brytanii,
Francji, Rosji, Słowacji i Czechach.

STOISKO NR 53
Hoder s.c.
ul. Mickiewicza 58, 43-331 Dankowice
tel. 33 845 75 89
biuro@hoder.pl
http://www.hoder.eu/
Firma Hoder jako jeden z liderów w branży
na rynku specjalizuje się w obróbce kamieni naturalnych, takich jak granit, marmur,
trawertyn, onyks oraz konglomeratów
kwarcowych. Działamy na rynku od 1980
roku, zbierając na przestrzeni ostatnich 35
lat cenne doświadczenie w obróbce tego
materiału. Obecnie zatrudniamy ponad 90
osób. Zajmujemy się produkcją, dystrybucją i montażem elementów.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 115
HYPNOS BEDS CONCEPT STORE
ul. Jeździecka 2A, 53-032 Wrocław
wroclaw@hypnosbeds.com.pl
http://hypnosbeds.com.pl/
HYPNOS THE MOST COMFORTABLE
BEDS IN THE WORLD luksusowe łóżka
angielskie, kontynentalne i hotelowe,
ręcznie wytwarzane zgodnie z najlepszą
tradycją edwardiańską od 1904r, wyłącznie
z naturalnych materiałów. Marka cieszy się
dużą renomą na rynku międzynarodowym,
a od 1927r posiada akredytację Królowej
Elżbiety.
Partner współpracujący

STOISKO NR 82
I-FUTURE
tel. 48 690 480 590
biuro.ifuture@gmail.com
info@i-future.pl
www.i-future.pl
Partner współpracujący

STOISKO NR 24
Halupczok Kuchnie i Wnętrza
ul. Poprzeczna 17 A
46-040 Krzyżowa Dolina
tel. 774 651 476
biuro@meble-halupczok.pl
http://meble-halupczok.pl/

STOISKO NR PS14
Partner współpracujący

Firma Halupczok Kuchnie i Wnętrza specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych
wysokiej klasy, ale także mebli projektowanych na indywidualne zamówienie
do mieszkań i obiektów użyteczności
publicznej. Wiele modeli mebli kuchennych
zostało nagrodzonych prestiżowymi nagrodami na krajowych konkursach. W swoim
dorobku firma ma szereg dużych realizacji
na terenie całej Europy.

STOISKO NR 66
HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.
ul. Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 229 02 59 do 60
biuro@hubertus-meble.pl
http://www.hubertus-meble.pl/

Partner współpracujący

Firma „HUBERTUS” rozpoczęła swoją działalność w 1982 roku. W ofercie firmy znajdziemy 3 grupy produktów: meble z bogatą
ofertą stolików RTV, stołów, ław i stolików
okolicznościowych oraz mebli biurowych;
płyty i fronty na wysoki połysk oraz super
mat; a także kolekcję drzwi na wysoki połysk. Wyroby firmy z powodzeniem sprzedają
się w Polsce i rynkach zagranicznych.

UNIQUE HANDMADE CERAMICS

STOISKO NR 109
Heritage Ceramics
ul. Powstańców Wlkp. 13
63-500 Ostrzeszów
tel. 691 161 464
mm@heritageceramics.pl
http://www.heritageceramics.pl/

Partner współpracujący

Heritage to marka ceramicznych wyrobów
architektonicznych, którą wyróżnia
całkowicie manualny proces produkcji.
Nasze wyroby cechuje jakość i estetyka,
które nie mają precedensu w masowej
produkcji. Oferujemy ręcznie malowane płytki ceramiczne, naturalne tynki
gliniane, akumulacyjne piece kaflowe oraz
dachówki ceramiczne ręcznie formowane.
Potwierdzamy jakość swoich wyrobów
dożywotnią gwarancją.

STOISKO NR HD21

17

STOISKO NR A08
Individual Lighting
ul. Poniatowskiego 23/11
44-100 Gliwice
tel. 690 899 906
d3biuro@gmail.com
IL prezentuje kolekcję opraw drewnianych, o minimalistycznych, czystych
formach. Oszczędność formy pozwala na
maksymalne wyeksponowanie naturalnego
drewna oraz czyni oprawę nowoczesną,
funkcjonalną i uniwersalną. Wszystkie nasze oprawy wykonywane są ręcznie przez
rzemieślników od pokoleń zajmujących się
obróbką drewna, co gwarantuje najwyższą
jakość i niepowtarzalny charakter każdej
oprawy.
Partner współpracujący

interior

&

body

jewelry

STOISKO NR A51B
INKRU
ul. Marzanki 20/7, 44-100 Gliwice
tel. 881 217 213
contact@inkru.pl
http://inkru.pl/
INKRU to autorska biżuteria dla wnętrz
i ciała – wykonana z najwyższej jakości
odpornego na korozję tytanu oraz szlachetnych gatunków drewna. W ofercie
znajdą Państwo ręcznie wykańczane holograficzne dekory ścienne o unikatowych
barwach, stoliki kawowe i dodatki. INKRU
dla wnętrz to przeskalowany klejnot, prestiżowy akcent mogący ozdobić zarówno
przestrzeń mieszkalną, jak i komercyjną.

spis wystawców
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Proponujemy innowacyjny kompozyt akrylowy o wszechstronnym zastosowaniu:
– Panele 3D
– Reprodukcja elementów architektonicznych
– Rzeźby
– Renowacja zabytków
– Scenografie teatralne
– Dekoracje do parków rozrywki.
Materiał jest odporny na wilgoć, promieniowanie UV oraz posiada certyfikat o trudno-zapalności. Możliwość zastosowania
wypełniaczy mineralnych i wykonania
metalizacji.

InterCasa
STOISKO NR 72
STOISKO NR 85
Intercasa
ul. Opolska 17, 40-84 Katowice
tel. 608 346 370
home@intercasa.pl
http://www.intercasa.pl/
Intercasa: najwyższych lotów design
wyposażenia łazienek i wnętrz 100% made
in Italy, innowacyjne rozwiązania, piękne
produkty. Starannie dobrani dostawcy płytek, armatury, kabin, ceramiki, grzejników,
tapet, farb, mebli, oświetlenia, dywanów
i dekoracji dla klientów instytucjonalnych,
firm wykonawczych, architektów i projektantów wnętrz. Katowice ul. Opolska 17,
Oświęcim ul. Unii Europejskiej 24.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS34B
InteriCAD
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. 12 312 59 95
kontakt@intericad.pl
https://intericad.pl/
InteriCAD to nowoczesny i innowacyjny
program do profesjonalnego projektowania wnętrz. Pozwala użytkownikom
zarówno na kompletne zaprojektowanie
i zaaranżowanie wszelkich pomieszczeń,
jak również na wykonanie: fotorealistycznych wizualizacji, animacji, panoram 360°
i rysunków wykonawczych. Dodatkowo
InteriCAD oferuje bezpłatny dostęp do
tysięcy modeli 3D mebli i akcesoriów
znanych producentów.
Partner współpracujący

STOISKO NR HG2
Projektownia V+G
ul. Śląska 10, 98-300 Wieluń
tel. 505 422 921
ira77@o2.pl
Irina Vilim pochodzi z Syberii i od ponad
20 lat mieszka w Polsce, gdzie zajmuje się
zawodowo malarstwem i projektowaniem
wnętrz. Prowadzi również swoją autorską
galerię w Wieluniu pod nazwą Projektownia
V+G. W swoich pracach projektowych często wykorzystuje swoje malarstwo, które
będzie można zobaczyć na 4DD oraz na
instagramie Irina _ vilim.
Partner współpracujący

Jung Polska
ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa
tel. 607 088 055
d.fituch@jung-polska.pl
https://www.jung.de/pl/
JUNG dostarcza produkty i systemy,
których przewaga tkwi w zaawansowanej
technologii, wyrafinowanym wzornictwie
i bardzo dużej funkcjonalności. Z jednej
strony w ofercie znajdują się klasyczne
gniazdka i wyłączniki, z drugiej innowacyjne systemy sterujące instalacjami
technicznymi naszych domów. Zastosowania obejmują sterowanie oświetleniem,
żaluzjami, temperaturą, sterowanie
bezprzewodowe.

Partner współpracujący

Witaj w domu
STOISKO NR 96B
KERNAU POLSKA
ul. Danielewicza 6/14, 37-100 Łańcut
tel. 516077031
kontakt@kernau.com
https://www.kernau.com/

Partner współpracujący

KERNAU to polska marka z wieloletnim
doświadczeniem oferująca nowoczesny
sprzęt AGD i RTV. Dbając o naszych klientów, tworzymy ofertę w taki sposób, by
umożliwić im wyposażenie domu w piękne
i funkcjonalne produkty. Najważniejsza jest
dla nas wygoda użytkowania urządzeń
marki KERNAU, ich niezawodność oraz
dbałość o ekologię.

STOISKO NR 55
Kalamala Enke Partner
ul. Leśna 7 Sadów, 42-700 Lubliniec
tel. 601 435 756
enke@kalamala.pl
http://kalamala.pl/

Partner współpracujący

...jakość, która się opłaca! To nasze motto.
Budownictwem zajmujemy się od 1991
roku. I zawsze mieliśmy jeden cel... Jakie
zastosować materiały, aby zapewnić
skuteczne rozwiązanie? Wieloletnie
doświadczenie pozwoliło nam opracować
własne rozwiązania, które z sukcesem propagujemy. Nasz obszar działania to: wykonanie dachów płaskich, dachów zielonych,
tarasów, balkonów i podłóg żywicznych.

STOISKO NR 14
KLAFS Sp. z o.o.
ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław
tel. 614 383 920
info@klafs.pl
http://www.klafs.pl/

Partner współpracujący

KLAFS to światowy leader wśród producentów saun, łaźni parowych i wyposażenia SPA. Miłość do drewna i wieloletnie
doświadczenie to dwa czynniki, które
pozwalają nam kreować rynkowe trendy.
Jesteśmy przekonani, iż oferując własne,
opatentowane rozwiązania dajemy
Państwu możliwość korzystania z kabin
i produktów najwyższej jakości wraz z profesjonalną usługą serwisowania.

STOISKO NR 26
Kamico
ul. Na Załęczu 3, 31-587 Kraków
tel. 501 316 124
kamico@kamico.pl
http://www.kamico.com.pl/

Partner współpracujący

Firma Kamico działa na rynku krakowskim
od 1996 r., nieustająco realizując szereg
inwestycji na terenie całego kraju. Oferuje
swoim klientom bogaty wybór kamienia
z całego świata, jak również kamienia
syntetycznego. Nasza oferta obejmuje
blaty, posadzki, parapety, kominki, łazienki,
elewacje. Zapraszamy do współpracy.

STOISKO NR PS07
KOLOR-SERWIS Sp.J.
ul. Dębowa 18, 40-104 Katowice
tel. 32 250-80-55
info@kolor-serwis.pl
http://kolor-serwis.pl/

Partner współpracujący

STOISKO NR PS04
JANUS ART
ul. 1 Maja 38, 40-287 Katowice
tel. 536 899 724
kontakt@udekorujokna.pl
http://udekorujokna.pl/

STOISKO NR PS29
KauPoSil
ul. Michałkowicka 47
41-100 Siemianowice Śl.
tel. 662 153 512
ania@kauposil.com
https://kauposil.com/
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Partner współpracujący

STOISKO NR 41
Komandor Śląsk S.A.
ul. Transportowców 35, 40-403 Katowice
tel. 32 730 33 44
komandor.slask@komandor.pl
https://www.komandor.pl/
Od 25 lat firma Komandor zapewnia klientom meble najwyższej jakości, które poprzez funkcjonalność, trwałość i elegancję
przyniosły marce Komandor wiele nagród
i wyróżnień. To Komandor wprowadził
i wypromował system drzwi przesuwnych
w kraju, dlatego nazwa Komandor stała się
synonimem szafy z drzwiami przesuwnymi.
Dzisiaj Komandor to szafy, kuchnie, łóżka
i meble na wymiar do całego mieszkania.
Partner współpracujący

STOISKO NR HD4
Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o.
Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c
97-500 Radomsko
tel. 44 685 26 49
sekretariat@korner.pl
http://www.korner.pl/
Firma Korner powstała w 1992 roku i od
tego czasu pracuje nad pozycją lidera
w branży meblarskiej. Obecnie posiada
15 oddziałów w całej Polsce. Główna
siedziba mieści się w Strzałkowie, ul.
Kochanowskiego 2c, koło Radomska. Jest
nowoczesną i dynamiczną firmą, która podąża za aktualnymi trendami. Specjalizuje
się w kompleksowej obsłudze klientów
z rynku meblarskiego, budowlanego
i wnętrzarskiego.
Partner współpracujący

STOISKO NR 85
Kraft
ul. Topolowa 1, 32-551 Babice
tel. 500 268 793
biuro@kraft.net.pl
http://www.pracowniakraft.pl/
Jesteśmy pracownią projektową i stolarską
specjalizującą się w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Naszą
ambicją jest tworzenie pasjonującej architektury dla niezwykłych ludzi – przestrzeni
dla ich osobowości, funkcji dla ich wygody.
Twojej wygody.

spis wystawców
Partner współpracujący

STOISKO NR 84
Studio Król Sp. z o.o.
ul. Barona 30, 43-100 Tychy
tel. 601 484 545
biuro@komandor.tychy.pl
http://www.krolmeble.pl/
Wyjątkowi ludzie tworzą wyjątkowe meble.
Oferujemy Państwu szafy, garderoby,
meble biurowe, kuchenne i łazienkowe
oraz krzesła, fotele i lampy. Dysponujemy
szeroką paletą materiałów – wiele wzorów,
faktur w najnowszych trendach. To, co
nas wyróżnia, 20 lat doświadczenia, pasja,
zamiłowanie do tworzenia nietuzinkowych
projektów oraz doświadczony zespół
projektantów i stolarzy.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS17
Kryształowy Świat
ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż
tel. 664 470 029
info@krysztalowy-swiat.pl
http://www.krysztalowy-swiat.pl/
Jedyny producent na świecie płyt solnych,
puzzli solnych, paneli solnych, obrazów
solnych do aranżacji wnętrz. Produkujemy
również tężnie solankowe, inhalacyjne
wewnętrzne i zewnętrzne oraz groty solne.
Nasze produkty wspomagają leczenie chorób górnych dróg oddechowych. Nasze
produkty posiadają atesty oraz patenty
międzynarodowe.

dużym zainteresowaniem, przyciąga swoją
innowacyjnością, pod którą kryje się kolorystyka, format płyt, a przede wszystkim
bardzo duża odporność na ścieranie,
mróz, pleśń, ogień i promienie UV.

doskonałą wydajność gotowania i możliwość personalizacji kuchenki. LCF Kuchnie
powstała, żeby przybliżyć wszystkim
miłośnikom gotowania najlepsze, co ma do
zaoferowania francuska kuchnia w sercu
Burgundii!

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 59

STOISKO NR 91

LK & Projekt Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 16/71, 31-426 Kraków
tel. 12 411 88 45
tel./fax 12 412 63 73
sprzedaz@lk-projekt.pl
www.lk-projekt.pl
www.domynowoczesne.pl

Lares Sp.j. E. i M. Szyszkowski
al. Wilanowska 39 m1, 02-765 Warszawa
tel. 604 275 977
wojtek@lares.pl
http://www.lares.pl/
Firma Lares istnieje na rynku polskim od
1994 roku i jest bezpośrednim importerem
oraz dystrybutorem renomowanych
europejskich producentów podłóg drewnianych m.in. szwajcarskich parkietów
drewnianych – Bauwerk oraz fińskich
podłóg drewnianych firmy Timberwise.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam
na kompleksowe realizowanie zamówień
zarówno dla klientów indywidualnych, jak
i zamówień inwestycyjnych.

LK & Projekt – pracownia projektowa, istniejąca na rynku od 1991 roku. Wizytówką
LK & Projekt są niebanalne projekty domów jednorodzinnych. W ofercie pracowni
znajduje się ok. 1300 projektów domów
nowoczesnych, tradycyjnych oraz w stylu
dworów polskich, a także budynki użyteczności publicznej. Swoje projekty firma
prezentuje m.in. w wydawanym od 23 lat
magazynie „Dom Jednorodzinny Projekt &
Realizacja”.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

laslas^
ul. T. Kościuszki 55/7, 40-047 Katowice
tel. 501 185 015
kontakt@laslas.pl

STOISKO NR HG9

Partner współpracujący

LOVE YOUR WALL – to coś więcej niż
sklep. To Atelier oferujące oryginalne produkty do dekoracji wnętrz. To miejsce, które pozwala spełniać marzenia innych ludzi
o pięknych wnętrzach. To bunt przeciwko
szablonowości, masowości i niskiej jakości
produktów dostępnych na rynku.

Laurastar
ul. Kościuszki 77, 08-400 Garwolin
tel. 25 682 46 54
biuro@sternapolska.pl
http://www.laurastar.pl/pl

Producent wyposażenia łazienek. Umywalki szklane, brodziki szklane, wanny szklane, mozaika szklana, dekoracje szklane itp.
Produkcja umywalek na dowolny wymiar,
mozaiki ze zdjęcia, mebli na wymiar.

Szwajcarska marka Laurastar to lider
w produkcji luksusowych systemów do
prasowania w warunkach domowych.
Produkty marki Laurastar cieszą się uznaniem wśród najbardziej wymagających
użytkowników. Stosowana w urządzeniach
technologia parowa pozwala prasować
wszystkie tkaniny z niespotykaną skutecznością i obsesyjną wręcz dbałością
o szczegóły.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR PS20
Laminam
ul. Styropianowa
96-320 Mszczonów
tel. 698 821 558
wojciechsordyl@laminam.pl
http://www.interstone.pl/interstone/pl/
Spieki kwarcowe Laminam to wielkoformatowe płyty stosowane jako okładziny
ścienne, podłogowe, elewacyjne, blaty
kuchenne i łazienkowe, ale również fronty
mebli i drzwi. Materiał cieszy się bardzo

Luxrad Polska Mazur
i Wspólnicy Sp.J.
ul. Parkowa 1, 08-500 Pruszków
tel. 22 863 22 40
info@luxrad.com
http://www.luxrad.com/
Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp.J.
to lider wśród producentów grzejników
dekoracyjnych i łazienkowych w Polsce.
W 2017 roku marka LUXRAD obchodziła
swoje 10-lecie. Z zakładu produkcyjnego
każdego dnia wyjeżdża ponad 1 100 grzejników. Do dzisiaj cała produkcja odbywa
się w Polsce. Zapraszamy do współpracy
oraz zapoznania się z zawartością naszej
strony www.luxrad.com.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS25B

Partner współpracujący

LOVE YOUR WALL
ul. Mazurska 10 lok. 14, 11-520 Ryn
tel. 602 730 700
info@loveyourwall.com
http://loveyourwall.com/

STOISKO NR PS73

Krzemień
ul. Wojska Polskiego 26B
34-100 Wadowice
tel. 33 823 26 00
krzemien@krzemien.com.pl
https://krzemien.com.pl/

STOISKO NR 74

MADERAS
ul. Rakuś 74c
30-864 Kraków
Biuro
tel. 12 290 70 30
biuro@maderas.pl

STOISKO NR PS18

Partner współpracujący

STOISKO NR 23

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 61
LUMATECH
ul. Żwirki i Wigury 65 F, 43-190 Mikołów
tel. 32 738 88 88
info@lumatech.eu
http://www.lumatech.eu/
Świat technologii i materiałów imponujących różnorodnością wyglądu i spełniających najwyższe wymagania. Firma zaprezentuje innowacyjne funkcje i wyjątkowe
wzornictwo designerskich materiałów dla
branż: meblarskiej, budowlanej, hotelarsko-gastronomicznej i motoryzacyjnej.
Globalna marka Skai® to sztuczne skóry,
folie i tkaniny powlekane.

STOISKO NR A04
LCF Kuchnie Sp. z o.o
ul. Urocza 26
04-651 Warszawa
tel. 884 884 538
biuro@lcfkuchnie.pl
http://www.lacanche.pl/

STOISKO NR 38
Manufaktura Łomża
Al. Legionów 141F, 18-400 Łomża
tel. 668 827 159
biuro@manufakturalomza.pl
http://www.manufakturalomza.pl/
Manufaktura Łomża to kolekcja wyszukanych blatów, uchwytów meblowych oraz
unikalnych frontów akrylowych i supermatów z rdzeniem wykonanym ze sklejki.
Połączenie połysku lub matu z naturalnym
pięknem drewna daje efekt szlachetnego
produktu. Aby utrzymać poziom designu,
przygotowaliśmy dla Państwa kolekcję
włoskich uchwytów meblowych Damiano
Latini, blatów GetaCore oraz koszy cargo
Inoxa Industrie.
Partner współpracujący

Marchewka

SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA

®

STOISKO NR PS21
Marchewka
– schody • podłogi • wnętrza
ul. Piotrowice 125, 55-311 Kostomłoty
tel. 513 184 515
schody@marchewka.pl
http://www.marchewka.pl/
„Marchewka” – schody: indywidualna
realizacja każdego projektu. Drewno krajowe lub egzotyczne. Podłogi: możliwość

LCF Kuchnie – wyłączny dystrybutor
Lacanche w Polsce. Kuchenki Lacanche
to produkty, które spełniają oczekiwania
pasjonatów: fantastyczny wystrój wnętrza,
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spis wystawców
wykonania deski na ogrzewanie podłogowe w każdym gatunku drewna. Długość
deski do 9 mb bez łączenia, szerokość
do 35 cm.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR HG11A

STOISKO NR 75
MATDESIGN
ul. Tokarzewskiego 2, 78-400 Szczecinek
tel. 535 103 005
biuro@matdesign.pl
https://www.matdesign.pl/
Matdesign jest oficjalnym dystrybutorem
CLEAF – włoskich płyt o głębokich strukturach. Obecna kolekcja to 52 niepowtarzalne kombinacje dekorów i struktur tworzące
inspirującą, jedyną w swoim rodzaju płytę
do produkcji mebli oraz wystroju wnętrz.
Matdesign jest producentem płyt akrylowych, których domeną jest najwyższa
jakość wykorzystywanych półproduktów
oraz najnowocześniejsza technologia
produkcji.
Partner współpracujący

STOISKO NR 54
MCJ
ul. Sumińska 2a, 44-293 Szczerbice
tel. 32 423 45 44
mcj@mcj.pl
http://www.lightmirror.eu/
MCJ – producent luster, pojemników
łazienkowych, oświetlenia i biokominków.
Sprytne i eleganckie rozwiązania MCJ
pozwolą w łatwy sposób dodać klasy
i blasku Twojej łazience. Nasz dynamiczny
rozwój w dobie zmieniających się trendów
możliwy jest dzięki połączeniu trzech
elementów: wieloletniego doświadczenia,
bezkompromisowego podejścia do jakości
oraz innowacyjnych, autorskich projektów.

STOISKO NR HG18

Metalland Sp. z o.o.
ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin
tel. 510 125 206, 517 490 145
office@metalland.eu
http://metalland.eu/

MULTIKO ARCHITEKTURA OKIEN
ul. Katowicka 157, 41-500 Chorzów
tel. 519 101 284
chorzow@multiko.eu
multiko.eu

Partner współpracujący

Firma MULTIKO powstała kilkanaście lat
temu i od początku swojej działalności
działa na rynku okiennej i drzwiowej stolarki budowlanej. To okno buduje architekturę
obiektu oraz ma bezpośredni wpływ na
jego wnętrze. To dzięki dobrej klasy
stolarce nasze budynki posiadają dobry
bilans energetyczny – pozyskują energię
oraz pozwalają regulować dopływ światła
słonecznego.
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MIIOR Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
tel. 575 644 678
contact@miior.com
http://www.miior.com/pl/

0

Partner współpracujący

Miior to innowacyjna polska spółka
produkująca unikalne lustra wysuwne.
Nasze chronione prawem rozwiązania
pozwalają na wygodne korzystanie z lustra
w łazience, kąciku kosmetycznym czy
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja i komfort pracy z twarzą. Wiele nagród
za design, m.in.: Red Dot Design Award,
Winner 2014, German Design Award 2017.
Inwestycje: Hotel Zaha Hadid Architects
w Macao.

STOISKO NR PS33B
Muraspec Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 115 b, 01-303 Warszawa
tel. 022 647 44 67
www.muraspec.pl
muraspec@muraspec.com.pl
https://www.facebook.com/muraspecPL/
Światowej klasy producent profesjonalnych
oklein ściennych. Od ponad 130 lat firma
dostarcza produkty do wykończenia oraz
dekoracji ścian dla rynku indywidualnego
oraz obiektowego. W ofercie dostępne są
klasyczne winylowe okładziny z linii Fardis,
eleganckie tekstylne tapety Calcutta,
dekoracyjne rzeźbione panele 3D, wielkoformatowe nadruki cyfrowe na tapetach,
tekstylia i materiały obiciowe.

Partner współpracujący

STOISKO NR PS09

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

MERKURY Akcesoria Meblowe
ul. Sądowa 2
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33 876 68 50
biuro@merkury.com.pl
http://www.merkury.com.pl/
MERKURY Akcesoria Meblowe to dystrybutor akcesoriów meblowych do produkcji
mebli. Stały rozwój firmy pozwala na ciągłe
wzbogacanie oferty. Dzięki współpracy z firmą Blum, oferujemy bezpłatną
pomoc w planowaniu kuchni, tzw. Jazdę
Próbną Kuchni. To test kuchni, jeszcze
przed jej realizacją z udziałem ruchomych
modeli szafek w skali 1:1. Doradzamy,
jak zaplanować kuchnię, by była piękna
i praktyczna.

Partner współpracujący

STOISKO NR 15
NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom
tel. 48 365 30 90
biuro@newtrendy.pl
http://www.newtrendy.pl/
NEW TRENDY jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się polską firmą, która
oferuje kabiny prysznicowe o wysokiej
renomie i uznanej pozycji na rynku. Finalny
produkt to efekt perfekcyjnego połączenia
dwóch sił: wiedzy z zakresu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych oraz designu
na światowym poziomie. Produkty NEW
TRENDY przenoszą w świat nowoczesnej
łazienki, która urzeka pięknem i harmonią.
Partner współpracujący

STOISKO NR 29
Nexwell Engineering
ul. Duńska 13
54-427 Wrocław
tel. 717 985 718
info@nexwell.eu
http://nexwell.eu/
Firma Nexwell jest polskim twórcą i producentem systemu Inteligentnego Domu.
Nexwell integruje w sobie rozwiązania
alarmu i automatyki domowej sterującej
oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzatorami, rekuperatorami, roletami, oknami elektrycznymi, bramami, zraszaczami i innymi
urządzeniami obecnymi w budynku. System przewiduje pełną obsługę, niezależnie
od miejsca na świecie, w którym jesteśmy.
Partner współpracujący

STOISKO NR 33

STOISKO NR 18

komercyjnych. Oferowane przez firmę
materiały znalazły zastosowanie w najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce.
Prowadząc politykę odpowiedzialnej
współpracy, Newmor zapewnia klientom
pewne partnerstwo.

STOISKO NR 27A

MORIC DRZWI
ul. Nowa 28D, 44-352 Czyżowice
tel. 32 451 36 67
biuro@moric-drzwi.pl
http://www.moric-drzwi.pl/

Muratto
Rua Pedro Homem de Melo, nº242-A
4150-598, Porto
Portugal
Phone: (+351) 913 917 352
marketing@muratto.com

Producent drzwi Moric, obecny na rynku
od 1991 roku, jest producentem wysokiej
jakości drzwi przeznaczonych dla wymagającego odbiorcy.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR PS06
Newmor Polska
ul. Zakopiańska 144, 30-435 Kraków
tel. 12 656 72 60
biuro@newmor.pl
https://www.newmor.pl/

STOISKO NR 39
MultiContract Sp. z o.o.
ul. Całowanie 111B, 05-480 Karczew
tel. 22 778 19 50
info@multicontract.com.pl
http://www.multicontract.com.pl/

Newmor Polska jest liderem wśród
dostawców tapet i wykładzin obiektowych,
który od ponad 18 lat z powodzeniem
wykańcza ściany i podłogi hoteli, biur,
sklepów, klinik oraz innych budynków
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STOISKO NR PS11
NORD RESINE
ul. Ks. Czesława Klimasa 29/1
50-515 Wrocław
tel. 71 366 73 73
kontakt@nordresine.pl
http://www.nordresine.pl/home-page.html
NORD RESINE jest włoską firmą
produkującą chemię budowlaną, która
prowadzi badania oraz rozwija produkty
i technologie niezbędne w przemyśle
budowlanym. Gama produktów obejmuje
płynne systemy hydroizolacyjne, takie jak
membrana elastomerowa certyfikowana
EOTA, systemy żywic epoksydowych
i poliuretanowych, specjalne zaprawy
oraz kolorowe systemy wykończeniowe
o wysokiej wartości estetycznej.

spis wystawców
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

takich jak Egger, Hettich, Unilin. Firma
zajmuje się również produkcją frontów meblowych z płyt akrylowych marki Senosan
i lakierowanych Egger w najwyższej jakości
technologii LASER, PUR i EVA.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS01
Open Space Interiors
ul. Nowogrodzka 56A/8, 00-695 Warszawa
tel. 57 329 29 92
info@ospace.com.pl
http://www.ospace.com.pl/
Open Space Interiors oferuje luksusowe amerykańskie marki wyposażenia
wnętrz. W salonach znaleźć można
meble i akcesoria wysokiej klasy marek
Caracole, Schnadig, Uttermost, Bernhardt,
Visual Comfort oraz dzieła sztuki i unikalne
zdjęcia Trowbridge. Uzupełnieniem wyjątkowych kolekcji zza oceanu jest marka
własna Space For All oraz Alba Chiara.
Otwórz drzwi do swojej przestrzeni.

STOISKO NR 100

PEKA Sp. z o.o.
Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Poznań
tel. 618 186 376
office@peka.pl
http://peka.pl/

STOISKO NR 80
PORTALUX
Autoryzowany Partner Handlowy MS
więcej niż OKNA
ul. Rymera 8, 43-190 Mikołów
tel. 32 326 09 20
biuro@portalux.pl
http://www.portalux.pl/
PORTALUX Mikołów Autoryzowany Partner
Handlowy MS więcej niż OKNA oferuje
energooszczędne rozwiązania okienne
i drzwiowe na systemie Salamander (PVC)
i ALUPROF. W ofercie również rolety,
żaluzje fasadowe i bramy garażowe. Nasze
certyfikowane ekipy montażowe posiadają
wieloletnie doświadczenie. Ciepłe montaże
wykonujemy na materiałach ILLBRUCK,
montując również poza licem muru.

Bezustannie dążymy do tego, aby być
liderem na rynku akcesoriów meblowych.
Kompleksowo zaopatrujemy firmy działające w branży meblarskiej w najwyższej
jakości wyposażenie do mebli kuchennych,
łazienkowych, garderobianych oraz
biurowych marek PEKA, KESSEBÖHMER,
HAWA, WESCO, AGOFORM SCHÜCO.
Partner współpracujący

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR HD20
STOISKO NR PS28
ORNANTE
ul. Rolna 43b/316, 40-555 Katowice
tel. 515 050 150
kontakt@ornante.pl
https://ornante.pl/pl/
ORNANTE to jedyny w Polsce producent
wytwarzanego ręcznie materiału wykończeniowego do wnętrz i fasad, który do
złudzenia przypomina klasyczne malowidła
ścienne. Unikalne cechy tego produktu to
odporność na wilgoć i czynniki atmosferyczne, a także warianty kastomizacji. Freski
Ornante otwierają nowy wymiar w dziedzinie zdobienia ścian, są jak dzieło sztuki,
z którym można obcować na co dzień.

Panmar Wood jest częścią Grupy Panmar
powstałej w 1990 r. Podstawowym celem
naszej działalności jest produkcja najwyższej
jakości podłóg z drewna litego. Dążąc do
zapewnienia satysfakcji z oferowanych przez
nas produktów, nie zapominamy o środowisku naturalnym. I tak materiał pozyskujemy
z lasów certyfikowanych, w których przyrost
drewna jest większy niż jego wycinka.

Design wnętrzarski i meblowy. Panele
dekoracyjne 3D i ażurowe, fronty meblowe
oraz elementy aranżacji wnętrz. Naszymi
odbiorcami są projektanci, architekci,
studia kuchenne, dekoratornie, producenci
mebli, firmy wykonawcze oraz stolarskie.
Wykonujemy zlecenia pojedyncze oraz
serie elementów meblowych. To zapewnia
nam udział w prywatnych projektach,
a także inwestycjach.

STOISKO NR A51C

Pezzettini
ul. Witosa 19, 44-196 Knurów
tel. 666 614 111
info@pezzettini.pl
http://pezzettini.pl/?page_id=186&lang=pl

Pracownia Lamp z Drewna
Arkadiusz Kościuch
ul. Jana Bytnara Rudego 19B/802
45-265 Opole
tel. 796 230 366
k_arkady@vp.pl
http://pracownialampzdrewna.pl/

Pezzettini, czyli dosłownie „małe kawałeczki”, to drobne kafelki, z których układamy
spersonalizowane mozaiki. Za inspirację
posłużyć może dowolne zdjęcie lub grafika. Oferujemy krótkie terminy realizacji,
przystępne ceny, darmowe projekty oraz
wizualizacje, aby pomóc Ci stworzyć
wyjątkowe dzieło sztuki, do zastosowania
zarówno jako klasyczne płytki, jak i samodzielna dekoracja.

Pracownia Lamp z Drewna to firma rodzinna. Nasze lampy to wyrób rzemieśliniczy,
ręcznie składany. Handmade. Polecany
dla osób świadomie aranżujących swoje
wnętrza. Na życzenie klienta, dostosowujemy lampę pod jego projekt. Stylowe,
a jednocześnie nowoczesne lampy
z drewna pięknie prezentują się w różnych
pomieszczeniach. Dodają wnętrzu elegancji i tworzą ciepły klimatu.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

PANMAR Czekańska Szmyd
Spółka Jawna
ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno
tel. 605 449 934
rw@panmar.pl
http://www.panmarwood.pl/

PROFORM DESIGN QUALITY
TECHNOLOGY
ul. Żwirki i Wigury 65 F, 43-190 Mikołów
tel. 32 738 88 90
info@proform.eu
https://www.proform.eu/

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 94

STOISKO NR 61

STOISKO NR HG2
Piece of Wood
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław
tel. 512 398 132
kontakt@pieceofwood.pl
http://www.pieceofwood.pl/

STOISKO NR HG 8

STOISKO NR PS14
Pro-Wellness Park
– Fotele Masujące i Ogrodowe Wanny
Spa marki Hot Spring
ul. Morawa 48, 40-353 Katowice
tel. 32 353 08 81
biuro@pro-wellness.pl
http://www.pro-wellness.pl/
Pro-Wellness działa na rynku od 20 lat.
Jesteśmy największym w Polsce producentem i dystrybutorem foteli masujących oraz innych urządzeń do masażu
i wellness. Od kilku lat jesteśmy również
największym w Polsce dystrybutorem
ogrodowych wanien spa z hydromasażem
amerykańskiej marki Hot Spring. Obecnie
również zewnętrznych domków IgluSauna
i Grilli Webera.
Partner współpracujący

PRO100
Ecru Oprogramowanie
ul. Wenecja 2b/7-8, 31-117 Kraków
tel. 12 623 75 57
ecru@ecru.pl

Piece of wood to pracownia, która powstała z zamiłowania do pięknych wnętrz
oraz ciągłego poszukiwania interesujących
rozwiązań do własnego mieszkania.
Inspiracją dla większości naszych prac
jest prosty, naturalny i minimalistyczny styl
skandynawski. Każdy produkt wykonany
w naszym warsztacie jest unikatowy
i niepowtarzalny.

Partner współpracujący

STOISKO NR A52A
RADECO
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz
tel. 506 451 089
adriana.ernst@alplast.pl
http://www.radeco.com.pl/

STOISKO NR 104
Prodesk Sp.z o.o.
ul. Pałki 15, 44-240 Żory
tel. 32 478 15 00
prodesk@prodesk.com.pl
https://www.prodesk.com.pl/
Jesteśmy firmą handlowo-usługową, która
poprzez bezpośrednią współpracę oferuje
w swojej sprzedaży produkty wykorzystywane w stolarstwie tradycyjnym i produkcji
mebli, wiodących firm na rynku światowym
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Firma ALPLAST, marka Radeco produkuje od 1994 roku nowoczesne grzejniki.
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania
tradycyjne, innowacyjne oraz dekoracyjne.
Poza wysokim poziomem funkcjonalności
oferowane przez nas produkty odznaczają
się również estetycznym wyglądem.
W ofercie Radeco ma ponad 20 modeli
standardowych drabinek łazienkowych
różniących się przekrojem kolektorów oraz
wygięciem rurek.

spis wystawców
Partner współpracujący

STOISKO NR PS03A
TECHNIKA OKIENNA
Produkcja Handel Usługi
A. Rduch & Z. Borek Sp. Jawna
ul. Wiejska 55A, 44-323 Gogołowa
tel. 32 476 06 70
fax. 32 476 01 14
firma@rduch-borek.pl
www.rduch-borek.pl
Partner współpracujący

STOISKO NR 78
REBLOK TK Tomasz Kolber
ul. Bieżanowska 66a, 30-812 Kraków
tel. 602 718 269
reblok@reblok.com.pl
https://www.sklep.reblok.pl/
REBLOK od prawie 25 lat z powodzeniem
funkcjonuje na rynku polskim. W ofercie
posiadamy szeroki zakres sprzętu
dostępnego na krajowym rynku. Jest to
możliwe dzięki współpracy z polskimi
oddziałami wiodących producentów takich
jak: Liebherr, Smeg, Elica, AEG, Fulgor,
Reginox, Kuppersbusch... Oferujemy
pomoc przy realizacji blatów kuchennych
z materiałów kamiennych, kwarcowych
i kompozytowych.
Partner współpracujący

stylu. Sauny tej marki to elegancka forma,
niestandardowa kolorystyka, innowacyjność i design. Cechą wyróżniającą
jest także elastyczność oferty – oprócz
5 linii produktowych Sauna Line oferuje
indywidualne projekty „pod klucz” oraz
kompleksową usługę, polegającą na
projekcie, doradztwie i montażu sauny na
miejscu inwestycji.

Partner współpracujący

SONAR

STOISKO NR 51

SELTIA Lucjan Skrzypiec
ul. Szymanowskiego 2, 39-300 Mielec
tel. 605 884 177
seltia@seltia.pl
http://seltia.pl/language/pl/start/

Partner współpracujący

Lampy, które przedstawiamy, są wykonywane na podstawie własnych projektów,
z wykorzystaniem krajowych, starannie
dobranych materiałów i komponentów. Do
ich produkcji wykorzystujemy unikatowe,
indywidualnie formowane szkło i metal.
Nasze lampy są w znacznym stopniu
wytwarzane ręcznie, z pominięciem technologii automatycznych, stąd też każdy
egzemplarz jest nieco inny.

STOISKO NR 07
SONTE
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 510 123 029
info@sonte-poland.pl
http://sonte-poland.pl/

Partner współpracujący

SONTE Poland jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Europy folii ciekło-krystalicznej SONTE. Folia SONTE służy do
zarządzania prywatnością w przeszklonych
pomieszczeniach biurowych, oknach oraz
przeszkleniach domowych. Folia SONTE
za pomocą pilota pozwala na zmianę stanu
skupienia kryształów z przezroczystego na
nieprzezroczysty w ciągu zaledwie sekundy.
Partner współpracujący

STOISKO NR 114 / PS35

RECKLI POLSKA
ul. Jana Kantego Przyzby 1/U6
30-385 Kraków
tel. 603 232 832
andrzej@reckli.pl
https://www.reckli.com/pl/polska/
RECKLI jest światowym liderem w dziedzinie produkcji matryc do kształtowania
powierzchni betonu architektonicznego.
W swojej ofercie mamy ponad 200 autorskich struktur, jesteśmy również w stanie
na zamówienie indywidualne wykonać
każdą strukturę do odbicia w betonie.
Nasze matryce stosuje się jako wkładki
szalunkowe do wykonywania betonów na
miejscu budowy, prefabrykatów oraz paneli
betonowych.
Partner współpracujący

STOISKO NR 44
Sauna Line Sp. z o. o.
ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
tel. 724 000 801
biuro@saunaline.pl
http://www.saunaline.pl/

Partner współpracujący

Senactive – BFM Sp. z o.o.
ul. Zabrzańska 5, 41-907 Bytom
tel. 32 283 03 17
biuro@senactive.pl
http://www.senactive.pl/

STOISKO NR 116
S-KUCHNIE Technika Kuchenna
Barbara Kowińska
ul. Lotników 83, 44-100 Gliwice
tel. 32 331 34 34
601 46 17 46
info@b-sanit.pl
Firma S-KUCHNIE założona w 1990 roku.
Wykonujemy indywidualne projekty kuchni.
Dostarczamy i montujemy meble kuchenne
niemieckiej firmy SACHSEN KUCHEN –
wielokrotnie nagradzane na europejskich
i krajowych imprezach wystawienniczych.
Połączenie najlepszych certyfikowanych
materiałów, zaawansowanych technologii
i wzornictwa. Oferujemy sprzęt agd najlepszych marek. Łączymy pasję i wiedzę do
tworzenia kuchni.

STOISKO
SALE BALOWE ABC
SILESIA BAZAAR Dizajn vol.5
ul. Teresy, 11, 40-583 Katowice
info@silesiabazaar.pl
http://silesiabazaar.pl/pl/

Partner współpracujący

Targi SILESIA BAZAAR Dizajn to targi
stworzone po to, by promować polski,
niezależny dizajn. Kierujemy się zasadą
świadomego wyboru rzeczy, którymi się
otaczamy. Chcemy czuć, że kupując coś,
oddajemy głos poparcia na zdolnych
dizajnerów. Piąta edycja targów SILESIA
BAZAAR Dizajn to prawie 60 stoisk
projektantów z całej Polski, oferujących
różnorodne przedmioty użytkowe, meble
oraz niebanalną modę.

STOISKO NR A50
SOLUZIONI
ul. Słowików 25, 41-508 Chorzów
tel. 668 512 754
soluzioni@poczta.fm
http://soluzioni.com.pl/
Soluzioni rozwiązania dla Twojego domu.
Wyposażenie wnętrz.

Sauna Line to producent ekskluzywnych
saun w klasycznym i nowoczesnym
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STOISKO NR A06
SonarAcoustics
ul. Piękna, 43-400 Cieszyn
tel. 662 774 997
info@sonaracoustics.com
http://www.sonaracoustics.com/
Zajmujemy się dystrybucją paneli firmy
„Obifon” wraz z montażem; kompleksowymi usługami w zakresie wygłuszeń
pomieszczeń prywatnych i komercyjnych;
pomiarami akustycznymi; wyciszaniem
ścian i stropów; wykonawstwem systemów
nagłośnienia; instalacją sprzętu audio/
wideo; dystrybucją high-end designowych
kolumn głośnikowych firmy SHAN z wykorzystaniem nietradycyjnych materiałów,
np. beton.

STOISKO NR HG7

Partner współpracujący

Drewno i stal – meble na zamówienie. Renowacja oświetlenia. Zajmujemy się ręczną
produkcją mebli na zamówienie. Projektujemy wyposażenie: mieszkań, loftów, biur,
barów czy restauracji. Poddajemy także
renowacji elementy wyposażenia przemysłowego, w szczególności oświetlenia,
dając im szansę na drugie życie. Każdy
przedmiot tworzony jest z pasji i z miłości
do otaczania się pięknymi rzeczami.

ACOUSTICS

Partner współpracujący

Senactive to marka oferująca najwyższej
jakości materace, łóżka tapicerowane
oraz łóżka kontynentalne. Różnorodność
stylistyczna, indywidualne realizacje
oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły
zapewnia, że każdy znajdzie w ofercie
produkty, które stworzą niepowtarzalny
klimat w jego sypialni.

Silesia Custom Furniture
ul. Poleska 16/1, 40-733 Katowice
tel. 602 575 648
michal@silesiacustom.com
http://silesiacustom.com/

STOISKO NR 16

Partner współpracujący

STOISKO NR PS27
STOLMIX SC PHU STOLARSKIE
EXPORT-IMPORT
Urszula Kiszka; Joachim Nawrat; Mateusz
Kopieniok
ul. Grota Roweckiego 58, 40-748 Katowice
tel. 32 736 77 20
tel. 536 323 300
info@stolmix.com
www.stolmix.com
www.schody-mistrzow.pl
STOLMIX powstał w 1991 roku jako
firma o charakterze ogólnostolarskim.
Dziś naszą główną domeną jest produkcja
schodów drewnianych oraz balustrad.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do
odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw z branży budowlanej, tak w Polsce,
jak i za granicą. Oferowane przez nas
wysokiej jakości produkty znalazły uznanie
m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii,
Norwegii i Austrii.
Partner współpracujący

STOISKO NR HG12
STS-Berg
ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 440 04 92
biuro@stsberg.pl
http://www.stsberg.pl/
Jesteśmy dystrybutorem wysokiej jakości
produktów stosowanych w lakierniach
przemysłowych, samochodowych
i jachtowych. Opracowujemy i analizujemy trendy kolorystyczne, współpracując
z projektantami. Dostarczamy i korygujemy technologie lakiernicze. Oferujemy
wyspecjalizowane linie produktowe do
szkła, tworzyw sztucznych i kompozytów,
drewna i metalu. Szkolimy fachowców
i optymalizujemy ich pracę!

spis wystawców
Partner współpracujący

STOISKO NR PS29
STYL-BET PW Jurewicz
i Paradowski Sp. Jawna
ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 605 211 711
artur@styl-bet.com.pl
http://www.styl-bet.com.pl/
Producent wyrobów małej architektury
w technologii betonu płukanego i betonu
architektonicznego. Oferta zawiera wyroby
własne skatalogowane wg zastosowań,
oraz realizację zadań o szerokim spektrum
dla Klientów indywidualnych, oraz zadań
wynikających z projektów na zagospodarowanie przestrzeni miejskich. Łączymy
prefabrykat betonowy ze stalą, kompozytem, drewnem i szkłem. Zapraszamy do
współpracy.
Partner współpracujący

Polscy artyści i dizajnerzy tworzą dla klientów indywidualne wzory dzięki autorskiej
technologii! Za swoje osiągnięcia firma
otrzymała nagrodę Innowator Śląska, Nagrodę Zamku Cieszyn w Konkursie „Śląska
Rzecz” i najświeższe wyróżnienie Dobry
Wzór 2017 przyznawane przez IWP.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 46
T3 Atelier

Partner współpracujący

STOISKO
FOYER SAL BALOWYCH
Veracomp SA
ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel. 12 25 25 555
fax 12 25 25 500
e-mail: veracomp@veracomp.pl

ul. Budowlana 12, 40-301 Katowice
ul. Krakusa 11, Kraków
tel. 32 203 93 84
biuro@t3atelier.com
http://t3atelier.pl/

TVN Media Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
tel. 22 856 64 00
fax. 22 856 64 95 96

T3 Atelier - Kreujemy inspirujące miejsce
życia i pracy. Fachowo doradzamy, projektujemy wnętrza i dostarczamy najlepsze,
wyselekcjonowane wyposażenie domów,
rezydencji, apartamentów oraz przestrzeni
biurowych, komercyjnych, restauracji,
hoteli. Oferujemy rozwiązania przestrzeni,
którą wyposażamy w meble, oświetlenie,
wykładziny, podłogi. Pracujemy z inwestorami, architektami, architektami wnętrz.

Partner współpracujący

Veracomp SA jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym
model dystrybucji z wartością dodaną
(VAD - Value Added Distribution). Jako
autoryzowany dystrybutor marki Samsung
w zakresie rozwiązań Digital Signage
zaprezentuje Samsung Flip interaktywny
cyfrowy flipchart, który rozszerza możliwości tradycyjnych narzędzi biurowych
i wprowadza nową jakość w organizacji
spotkań.
Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 47

STOISKO NR 90
Autoryzowana Grupa Techniki
Zabezpieczeń Sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice
tel. 883 367 472
a.gardocka@superdrzwi.pl
http://www.superdrzwi.pl/
Firma Super drzwi zajmuje się sprzedażą
i montażem stolarki otworowej oraz
nietypową zabudową wnętrz. Oferujemy
produkty wiodących producentów stolarki
drzwiowej okiennej oraz bram garażowych,
jak i nietypowe rozwiązania na potrzeby
naszych klientów. W naszej pracy ogranicza nas jedynie wyobraźnia klienta,
lecz dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Otwieramy się na każdego klienta. Zapraszamy serdecznie.
Partner współpracujący

Uniwersal Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice
tel. 32 203 71 47
office@uniwersal.com.pl
http://www.uniwersal.com.pl/

STOISKO NR 67

Meble kuchenne na wymiar.

Przedsiębiorstwo „UNIWERSAL” Sp.
z o.o. z Katowic zajmuje się produkcją
i sprzedażą wentylatorów dachowych.
Firma posiada wieloletnie doświadczenie
w branży wentylacyjnej i specjalizuje się w:
wentylatorach dachowych, kanałowych,
ściennych, wywietrznikach, akcesoriach
wentylacyjnych.

Partner współpracujący

Partner współpracujący

Timber Halupczok Spółka Jawna
ul. Powstańców Śląskich 46B
46-024 Kolanowice
tel. 721 776 439
meble@timber.com.pl
http://www.timber.com.pl/

STOISKO NR PS34A
STOISKO NR PS34B

Valentile
ul. B3 10, 32-086 Węgrzce
tel. 535 995 770
biuro@valentile.pl
https://valentile.pl/

TMSys Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. 12 430 04 16
info@tmsys.pl
http://www.tmsys.pl/

STOISKO NR 27B
Swarzędz Home Sp. z o.o.
ul. Wszystkich Świętych 4a, 61-843 Poznań
tel. 510 182 858
biuro@swarzedzhome.pl
http://swarzedzhome.pl/
Swarzędz Home to firma przywiązana do
takich wartości jak rzetelność, solidne
rzemiosło, jakość, korzystanie ze szlachetnych, naturalnych materiałów. Równolegle
rozwija się i stawia na innowacje. Meble
Swarzędz Home powstają rzemieślniczymi
metodami – każdy z nich to wiele godzin
pracy. Marka oferuje sypialnie, meble
skrzyniowe, sofy, fotele, pufy, stoły, dodatki
i akcesoria wnętrzarskie.

Polski producent płytek cementowych.

TMSys Sp. z o.o. świadczy zaawansowane
usługi w zakresie tworzenia modeli 3D
i wizualizacji komputerowych, kastomizacji
systemów oraz drukowania 3D i skanowania 3D. Firma zajmuje się także dystrybucją
profesjonalnych rozwiązań CAD/BIM, m.in.
programów do projektowania i wizualizacji:
wnętrz, mebli, obiektów architektonicznych
i konstrukcji budowlanych.

Partner współpracujący

STOISKO NR 31

Partner współpracujący

VDS Ładne Klamki
ul. Łagiewnicka 4A, 41-608 Świętochłowice
tel. 32 770 91 40
vds@vds.pl
http://vds.pl/wp/
Multibrandowy dystrybutor klamek. Od 15
lat tworzymy z pasją VDS ŁADNE KLAMKI,
wyznaczając trendy i wsłuchując się w potrzeby klientów. Ekskluzywny dystrybutor
designerskich włoskich marek: OLIVARI,
DND, SALICE PAOLO. Z powodzeniem
tworzymy i rozwijamy własne marki: V
Collection, Fit-it, INOXcollection, ZIPP,
FESTMAN.

STOISKO NR HG14
Trufle Mozaiki
ul. Zabrska 9, 40-083 Katowice
tel. 662 201 211
mozaiki@trufle.eu
https://www.trufle.eu/
Trufle Mozaiki zajmują się projektowaniem
i układaniem wzorów w technice mozaiki.
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STOISKO NR 64
VIA concept
ul. Fabryczna 8, 57-100 Strzelin
tel. 667 206 933
gmn@viaconcept.pl
http://viaconcept.pl/
Via Concept wykracza poza horyzonty projektowania przestrzeni. Dwie polskie marki:
Anegre i Włodarczyk stworzyły unikatowy
concept store, w którym spotykają się
architektura wnętrz i sztuka. To nowe miejsce na mapie designu jest kreatywną platformą oferującą inwestorom i projektantom
zaplecze technologiczne, edukacyjne
i wsparcie w rozwoju usług. Tutaj dialog,
wnętrza i sztuka są blisko siebie.
Partner współpracujący

STOISKO NR 10
Vigo Meble
ul. Długa 27, 32-540 Trzebinia
tel. 607 237 267
biuro@vigomeble.pl
http://www.vigomeble.pl/
Nasze meble cechuje najwyższa jakość,
precyzja i solidność wykonania. Nad
ich funkcjonalnością pracuje cały sztab
fachowców o wieloletnim doświadczeniu.
Meble wykonywane są na miarę, według
życzeń klienta przy asyście profesjonalistów. To oni zapewniają nie tylko ich
zgodność z najnowszymi trendami, ale też
tak istotną dziś – ergonomię stosowanych
rozwiązań.

spis wystawców
Partner współpracujący

STOISKO NR HG15

nych mebli polskiego pochodzenia, a także
tradycyjne meble własnej produkcji. Specjalizujemy się w luksusowych kompletach
wypoczynkowych ze skór naturalnych oraz
kolekcjach do jadalni, salonu i sypialni.
Kierujemy się prostą zasadą: dostarczać
krajowe produkty światowej klasy.

Partner współpracujący

STOISKO NR PS10
vimex design
ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy
tel. 32 780 22 60
biuro@vimexmeble.pl
https://www.vimexmeble.pl/
Bo liczy się wnętrze... kierując się tą
ideą, przez blisko już 15 lat wyposażamy
powierzchnie komercyjne w meble. Współpracując z architektami i projektantami,
realizujemy inwestycje naszych klientów
w kraju i za granicą. Bogate portfolio to
solidny fundament naszej działalności.
Oferowane przez nas produkty cechuje
najwyższa jakość i estetyka.
Partner współpracujący

STOISKO NR HG3
F.H.U. VIP-KAM
ul. Frenzla 127, 41-908 Bytom
tel. 601 880 943
vipkam@vipkam.pl
http://www.vipkam.pl/
Prowadzimy usługi w zakresie projektowania i wykonywania szeroko pojętej
automatyki budynku w zakresie: systemy
alarmowe, systemy monitoringu wizyjnego,
kontrola dostępu, sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem, sterowanie rolet i bram, sterowanie
multimediów, ekranów, projektorów.
Partner współpracujący

STOISKO NR PS30
MEBLE WANAT
ul. Chopina 8
42-289 Woźniki
tel. 794 060 060
biuro@meble-wanat.pl
https://meble-wanat.pl/

WKG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Działoszyńska 69, 98-355 Działoszyn
tel. 691 744 011
j.kozak@wkg.pl
http://grupammg.pl/kamien-naturalny/

STOISKO NR HG5
Weninger
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 533 868 886
maciej.sporek@weninger.pl
http://weninger.pl/
Firma Weninger nieprzerwanie działa od
kilkunastu już lat, natomiast podwaliną
firmy jest doświadczenie zawodowe, zdobywane od 1992 roku (ponad ćwierć wieku
doświadczeń zawodowych). Wieloletnia
praca zespołu fachowców, cyklicznego
wprowadzania nowości produktowych
i idące za tym osiągnięcia handlowe,
pozwalają nam na stały rozwój i promocję
docenianych przez rynek wyrobów Weninger. Zapraszamy.

– kamień naturalny
– trawertyn
– marmur
– granit
– kwarcyt
– projekt
– realizacja
– montaż
– satysfakcja
Partner współpracujący

Wolf Project
studio Krzysztof Król
ul. Gąsawy Plebańskie 14
26-502 Jastrząb
tel. 796 867 885
info@wolf.pl
http://www.wolfdesign.com.pl/

STOISKO NR 40
WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63, 97-30 Piotrków Trybunalski
tel. 44 744 12 50
biuro@wim-chb.pl
http://wim-chb.pl/
WIM Bathroom Design. Współczesne
łazienki to nie tylko wielkie płytki czy oryginalna armatura. To proste, funkcjonalne,
czytelne przestrzenie. Żeby je uzyskać architekci często rezygnują z mebli, tworząc
półki wnękowe, okładają płytkami blaty
czy też projektują brodziki z zachowaniem
jednego poziomu z posadzką. Stąd pomysł
na WIM Platte System – produkty do
kreowania nowoczesnych rozwiązań.

Połączenie technologii przyrostowej i kunsztu tradycyjnego rzemiosła to najlepsze
określenie zasad współpracy firm PATECH
& WOLF. Efektem tego połączenia stają się
niebanalne designerskie projekty niemożliwe do zrealizowania tradycyjnymi metodami. PATECH & WOLF oferują nie tylko
szeroki wachlarz usług z zakresu druku 3D
i meblarstwa, ale też niczym nieograniczone
spojrzenie na współczesny design.
Partner współpracujący

Partner współpracujący

STOISKO NR 57
XCEL Ogrodzenia
ul. Czereśniowa 58, 43-520 Chybie Zaborze
tel. 33 488 05 64
xcel@xcel.pl
http://xcel.pl/

STOISKO NR PS15
Wiper Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. 533 176 022
kasia@wiper.pl
http://wiper.pl/start

Firma XCEL już od ponad 20 lat jest
uznanym producentem ogrodzeń. To, co
wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji,
to przede wszystkim światowa jakość
produktów, materiałów, oraz solidność
wykonania. Od początku działalności
projektując ogrodzenia stawialiśmy na nowatorstwo technologiczne, oraz oryginalny,
idący z duchem czasu design.

WIPER jest producentem systemów odwodnień prysznicowych (rynienki, wpusty)
znajdujących zastosowanie w łazienkach
w domach i hotelach, basenach, saunach,
oraz w branży Spa & Wellness. Obecnie
zaopatruje tysiące klientów w Europie
i poza nią – ceniących nie tylko wyjątkowy
design i nowoczesność, elegancję i wygodę, praktyczność, funkcjonalność, ale
także bardzo wysoką jakość produktów.

Strefa dziecka

STOISKO NR A48
Strefa dziecka Meisel
Na 4 Design Days podczas dni otwartych
zapraszamy dzieci, gdyż jak co roku będą
mogły spędzić czas w Strefie dziecka.
W tym roku strefa dla dzieci znajdować
się będzie na antresoli Spodka, gdzie
razem z animatorami zaprojektują swój
wymarzony plac zabaw, będą rysować

Już ponad 100 lat rodzina Wanatów zajmuje się sztuką meblarstwa. Nasze salony
oferują selekcję nowoczesnych i klasycz-
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Strefa dziecka FAAR architekci
Od początku swojej działalności pracownia
FAAR architekci angażuje się w projekty
z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki.
Jednym z naszych celów jest również
zarażanie pasją do architektury młodych
„projektantów”.
17 lutego 2018 r. (sobota)
Temat: Mój familok – budowanie ulicy
śląskiej
Godziny warsztatów:
13.00-14.30 warsztaty dla dzieci 6-10 lat
16.00-17.30 warsztaty dla dzieci 11-14 lat
18 lutego 2018 r. (niedziela)
Temat: Bez granic
Godziny warsztatów:
13.00-14.30 warsztaty dla dzieci 6-10 lat
16.00-17.30 warsztaty dla dzieci 11-14 lat
Prowadzący: Krzysztof Faber, główny
projektant, założyciel, FAAR Architekci

STOISKO NR A42

STOISKO NR HD9

Partner współpracujący

kredą na dużej ścianie, bawić się klockami.
Całość poprowadzą animatorzy Mobilne
warsztaty.

STOISKO NR A13

STOISKO NR 30

Partner współpracujący

Villa Glass Studio Sp. z o.o.
ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno
tel. 512 000 505
grzegorz.huziuk@villaglass.pl
http://www.villaglass.pl/
Villa Glass Studio działa w niszowym segmencie rynku, jakim jest szkło artystyczne,
głównie fusing. Ta wyjątkowa technologia
pozwala na stapianie szkła na ręcznie
rzeźbionych formach oraz ręczne barwienie takiego szkła. Dzięki temu powstają
szklane płaskorzeźby o abstrakcyjnych lub
realistycznych reliefach na podstawie motywów zaprojektowanych przez artystów,
architektów lub dekoratorów wnętrz.

Partner współpracujący

Archidzieci – Warsztaty
architektoniczne dla dzieci
pod egidą Stowarzyszenia Architektów
Polskich o/Katowice (SARP)
Temat warsztatów: Dom
17 lutego o godz. 15.00
18 lutego o godz. 15.00
Czas trwania: 1h
Przedział wiekowy: 7-12 lat
Prowadząca: arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, członek Zarządu SARP o/ Katowice, pracownia eSkwadrat, eSkwadrat.
com.pl
Wystawa
Wystawa WYSOKO….
Kuryłowicz & Associates

STOISKO
PLACYK PRZY HOLU GÓRNYM
Wystawa gromadzi 8 z 13 wykonanych
przez Kuryłowicz & Associates na
przestrzeni ostatnich 15 lat wieżowców,
o wysokościach od 70 do 233 metrów,
zrealizowanych i niezrealizowanych.
Prezentacja jest problemowa, dotyczy
architektury niebotyków, ale też i zagadnienia „oswajania„ wieżowców w Polsce.
Autorzy pragną na niej pokazać, że
budynki te nie są zamkniętymi, niedostępnymi wieżami, a „miastem w mieście”
z otwartym parterem, przez który się
przechodzi, który zaprasza i kontynuuje
to, co się dzieje na ulicy. Dzięki swojej wyrazistości wspomagają one też orientację
w przestrzeni i tworzą tożsamość miejsc,
w które zawitały.
Let’s talk about garbage
Hugon Kowalski i Marcin Szczelina

STOISKO NR PS36
Projekt zaprezentowany na głównej wystawie 15. Międzynarodowego Biennale
Architektury w Wenecji oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W nowej
odsłonie zawitał do Katowic na 4 Design
Days. Autorzy, Hugon Kowalski i Marcin
Szczelina, chcą zwrócić uwagę na
problem nadprodukcji odpadów oraz na
możliwości ich wykorzystania w architekturze. Prowadzą nas przez krótką historię
śmieci, największe wysypiska Trzeciego
Świata, skomplikowane odpadowe szlaki
handlowe i opowieść o losach tych, którzy przy obróbce odpadów pracują i żyją
– dosłownie i w przenośni – na śmietnisku.

spis wystawców
Wystawy SARP Katowice
Henning Larsen Architects

STOISKO NR A45, A46A
Henning Larsen Architects to jedno z największych biur architektonicznych w Skandynawii. Ich projekty można znaleźć niemal
na każdym kontynencie. Najbardziej znaną
realizacją biura jest sala koncertowa Harpa
w Reykjaviku, za którą pracownia została
uhonorowana nagrodą im. Mies’a van der
Rohe w 2013 roku.
Wystawa przedstawia najnowsze projekty
pracowni, także te, które nadal są w realizacji. Henning Larsen Architects mają
możliwość projektowania w krajach takich
jak Norwegia, Dania, Niemcy oraz Arabia
Saudyjska.
Medusa Group Retrospektywa
1997-2017

STOISKO NR A20
Medusa Group to biuro architektoniczne
o dużym doświadczeniu założone w 1997
roku przez Przema Łukasika i Łukasza
Zagałę. Medusa jest multidyscyplinarnym
biurem projektowym zaangażowanym
w projekty związane z architekturą,
planowaniem przestrzennym, grafiką
i wzornictwem przemysłowym w Polsce
i za granicą.
Wystawa ma charakter retrospektywny.
Prezentuje najważniejsze realizacje biura,
które przedstawiają działania związane
z architekturą i designem.

Forum Branży Meblowej / Partner

Wystawa Katedry Wzornictwa
Przemysłowego Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

STOISKO NR A19
W trakcie targów do obejrzenia będą
między innymi prototypy nowych linii foteli
wykonane w skali, testy elementów przemysłowych (rapid prototyping), oraz – jako
ciekawostka, gitara elektryczna wykonana
w technologii druku 3d.
Wystawa Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach

STOISKO NR PS12
Prezentacja kolekcji mebli Oskara Zięty

STOISKO NR PS 38 / HD 3
Zieta Prozessdesign
www.zieta.pl
www.pinterest.com/zietastudio
www.facebook.com/zietaprozessdesign
Zieta Prozessdesign Sp.z o.o.
ul. Moniuszki 29/2,
51-610 Wrocław
Biuro: ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław

Organizator

STOISKO NR PS19

Property Forum Katowice / Sponsor
PTWP SA
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
www.ptwp.pl

Architektura Roku
i Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego

STOISKO NR A43, A44
Architektura Roku Województwa Śląskiego
jest organizowanym od 23 lat konkursem
dedykowanym architektom śląskim i tworzącym na Górnym Śląsku.
Tegoroczna edycja prezentowana w formie
wystawy pokazuje różnorodne realizacje
i wyróżniające się w skali kraju umiejętności śląskich architektów. Wśród autorów
przedstawionych projektów znajdą się
medusa group, SLAS Architekci, ma.pa,
Eksner Industry, KWK Promes, Grzegorz
Layer, Bartłomiej Pochopień, toprojekt,
Archittudio Studniarek + Pilinkiewicz,
Interurban oraz Maciej Franta.

Property Forum Katowice / Partner

Housemarket Forum Silesia 2018 / Sponsor

Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji
obejmujących wydawanie magazynów
prasowych i specjalistycznych publikacji,
budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów,
konferencji, seminariów i wydarzeń
specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym oraz 4
Design Days. Jest wydawcą takich tytułów
jak: Nowy Przemysł, Rynek Spożywczy,
Rynek Zdrowia, Farmer; posiada 70 proc.
udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o.,
do której należą branżowe portale, m.in.:
WNP.PL, PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl. Posiada także 100 procent udziałów
w spółkach Publikator i Publikator.pl.

Design jest dla Ciebiem – wystawa
absolwentów i studentów Wydziału
Projektowego ASP Katowice
Housemarket Forum Silesia 2018 / Partner

STOISKO NR PS16
Czy dizajn jest też dla Ciebie? Zobacz
wystawę studentów i absolwentów
ASP i przekonaj się na własnej skórze,
czy taki dizajn jest dla Ciebie. W czasie
odwiedzania targów zrób sobie przerwę
i spotkaj się z tym, co katowicki design ma
do powiedzenia i pokazania właśnie Tobie.
Projekty powstały we współpracy z m.in:
Politechniką Śląską, Aquaform Lighting
Solutions, Centrum Nauki Kopernik,
Wydawnictwem BOSZ.

Publikator
ul. Cieszyńska 3A
15-425 Białystok
poczta@publikator.com.pl
www.publikator.com.pl

Wystawa Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej

Housemarket Forum Silesia 2018 /
partner współpracujący

STOISKO NR A15-A18
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
reprezentowany przez Katedrę Sztuk
Pięknych i Projektowych zaprezentuje
najlepsze prace dyplomowe studentów
studiów licencjackich i magisterskich na
kierunku Architektura Wnętrz oraz studiów
podyplomowych w zakresie Architektura
Wnętrz i Wzornictwo.
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Publikator jest wydawcą kilkunastu
czasopism o tematyce wnętrzarskiej
i budowlanej. Wydawnictwa adresowane są do bardzo szerokiego grona
odbiorców – zarówno tych poszukujących
designerskich rozwiązań do swoich nowo
powstających wnętrz, jak i tych, którzy
na co dzień zmagają się z problemami
prawidłowego wykonania budynku
mieszkalnego, czy też obiektu użyteczności publicznej. Do tytułów wydawanych
przez Publikator należą: Dobrze Mieszkaj,
Świat Łazienek i Kuchni, Najlepsze
Domy, Małe Domy, Łazienka, Fachowy
Wykonawca, Meble Plus. Właścicielem
100% udziałów w spółce Publikator jest
Grupa PTWP.

spis wystawców
Patronat medialny

BIZNES
MEBLOWY

KUCHNIE

Patronat telewizyjny

