TISKOVÁ ZPRÁVA
Největší výstava bytového interiéru v Královéhradeckém kraji

Bytová show 2016 inspiruje, jak vytvořit útulné, pohodlné a zdravé bydlení
21. výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků
datum konání: 3. - 6. 11. 2016
místo konání: Hradec Králové, Kongresové a výstavní centrum Aldis
výstavní plocha celková hrubá: 4.500 m2
výstavní plocha čistá: 2.046 m2
počet vystavovatelů: 109
otevřeno: 3. – 5. 11. 2016, 10.00 – 18.00 hod., 6. 11. 2016, 10.00 – 16.00 hod.
vstupné: 60 Kč, děti a ZTP zdarma
pořádá: Ing. Karmen Kebortová – Empresa výstavy, mobil: 773 603 995
www.bytovashow.cz

Bytová show – výstava, která má tradici a zvuk.
O tom svědčí její dvacetiletá historie. Je to výstava s bohatými zkušenostmi a velmi dobrým
renomé. Za tu dobu se zařadila mezi významné výstavy v České republice a stala se největší
v regionu východních Čech. Je to hlavně zásluhou vystavovatelů, kteří ji zdobí svými
expozicemi.
Od 3. do 6. listopadu na výstavě Bytová show v Hradci Králové uvidíte všechny nejdůležitější
obchodní a výrobní firmy z regionu východních Čech, ale i z celé ČR a zahraničí. Je to výstava,
kde mají návštěvníci šanci zhlédnout širokou nabídku nejen sedacích souprav, ale v letošním
roce jsou zde i nové expozice kuchyní a spotřebičů. Nebude chybět ani kvalitní nábytek,
zakázková výroba, osvětlení, stylový nábytek, bytové doplňky, podlahové krytiny, technické
novinky a moderní prvky do interiéru.
Oblíbenou službou je poradna bytového architekta zdarma pro zájemce z řad návštěvníků
Bytové show. Letos budou připraveni tři nezávislí bytoví architekti, kteří se s vámi zamyslí
nad vašimi konkrétními problémy při realizaci bydlení. Tato poradna je umístěna
v samostatném prostoru, kde je příjemné prostředí k řešení interiérů.
Velký zájem je i o odborné přednášky, které jsou také zdarma. Každoročně je plný
přednáškový sál. Návštěvníci získají cenné rady a inspiraci od zkušených odborníků, kteří se
zaměří na otázky: Jak správně postupovat při koupi vysněného domu nebo bytu? Jak vytvořit
svůj domov útulnější, zdravější a kvalitnější?
Stavební portál ESTAV.cz bude rozdávat tištěnou verzi příručky Jak koupit bydlení. Na jedné
z přednášek příručku podrobně představí šéfredaktor Ing. arch. Oldřich Rejl. Proč
spolupracovat s designérem vysvětlí Ing. Luděk Jekl a Ing. Jan Opitz, kteří se specializují
na navrhování interiérů i exteriérů a kladou důraz na správné dispoziční řešení, estetičnost
a funkčnost daného prostoru. Zakladatelka Evropské školy Feng Shui Mgr. Radka Hozmanová
zasvětí zájemce do tajů návrhu domu, který vznikal „na zelené louce“.

Bydlet ve svém a po svém budou lidé chtít neustále, mladší i starší, a budou chtít bydlet
útulně, kvalitně a zdravě. Inspiraci k tomuto cíli najdou návštěvníci na výstavě Bytová show,
kde se budou moci seznámit s materiály pro výrobu, různými styly a trendy v bydlení. Je to
jedinečná příležitost porovnat ceny a kvalitu přímo u výrobců a dobrých obchodních firem.
Prodaná výstavní plocha přes 2.000 m2 dosahuje maximální možné kapacity prostor
Kongresového a výstavního centra Aldis.
Nemusíte složitě vyhledávat informace a kontakty, na výstavě Bytová show máte jedinečnou
možnost se inspirovat, vše si vyzkoušet a najít to nejlepší.

DOPROVODNÝ PROGRAM
PORADNA BYTOVÉHO ARCHITEKTA ZDARMA
V průběhu výstavy jsou k dispozici tři nezávislí architekti, kteří vám poradí s uspořádáním
interiéru. Pro tuto službu je vhodné vzít si s sebou na výstavu plánek bytu, pokoje nebo
půdorys domu.
PORADENSKÉ CENTRUM CECHU MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR
Na Bytové show budou prezentovány malby klasické včetně příslušných předúprav, ale
i netradiční a speciální dekory a malby. Po celou dobu výstavy se vám budou věnovat
fundovaní odborníci na povrchové úpravy.
PŘEDNÁŠKY ZDARMA
Čtvrtek 3. 11. 2016 od 16.00 hod.
JAK KOUPIT BYDLENÍ - pomocník portálu ESTAV.cz
Přednášející: Ing. arch. Oldřich Rejl, šéfredaktor portálu ESTAV.cz.
Úspěšný poradce při koupi nemovitosti! Kupujete pozemek, dům, byt? Vyřizujete hypotéku?
Co si ověřit před podpisem kupní smlouvy? Oceňovaná a odborníky sestavená příručka vám
poradí! Nenechte se napálit při koupi nemovitosti! Příručka vám přináší sadu otázek od
právníků, architektů, techniků na co se ptát a kam se dívat při koupi bydlení a jak správně
postupovat. Pro prvních 160 registrovaných návštěvníků konference je připravená tištěná
verze příručky zdarma.
Čtvrtek 3. 11. 2016 od 16.30 hod.
JAK VYMALOVAT BYT ČI DŮM, PŘÍPADNĚ DALŠÍ KOMERČNÍ PROSTORY
Přednášející: Ing. Jaroslav Málek, podnikatel v povrchových úpravách, externí konzultant
Ústavu racionalizace ve stavebnictví a.s., odborník v korozním inženýrství, člen CMLT ČR.
Jak malovat nové omítky, jak zvládnout obnovu maleb, jak volit vhodné materiály a jak si
vybrat firmu pro realizaci.
Pátek 4. 11. 2016 od 16.30 hod.
SPOLUPRÁCE S DESIGNÉREM … od A do Z, proč ano, a když ne, tak jak na to
Přednášející: Ing. Luděk Jekl a Ing. Jan Opitz, designéři, pedagogové na Střední
uměleckoprůmyslové škole HNN za Hradec Králové.

Sobota 5. 11. 2016 od 14.00 hod.
DŮM PODLE FENG SHUI
Přednášející: Mgr. Radka Hozmanová, zakladatelka evropské školy feng shui a interiérová
designérka, feng shui konzultantka.
V přednášce uvidíte praktickou ukázku návrhu domu podle feng shui. Co vše hraje roli při
tvorbě půdorysu, s čím pracuji, co zohledňuji, co lze ponechat náhodě a mnoho dalších
informací, které pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru domova. Dům vznikal „na zelené
louce“, povídání bude doplněno fotografiemi.
Sobota 5. 11. 2016 od 16.00 hod.
ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY PLÍSNÍ V DOMECH A BYTECH
Přednášející: Miroslav Koubek, člen technického servisu Barvy a laky Hostivař a.s. pro oblast
prezentací, aplikací a postupu, podnikatel v povrchových úpravách, člen CMLT ČR.
Důvody vzniku, odstranění a prevence.
DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Při vytištění poukazu na dárek na www.bytovashow.cz obdrží každý návštěvník ke vstupence
dárek.
CÍL VÝSTAVY
Jedná se o ojedinělou přehlídku interiérů v našem regionu. O tuto výstavu je velký zájem jak
ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků. Je zde možnost zhlédnout širokou přehlídku
výrobců a nabídku obchodních firem. Zároveň jsou předváděny novinky a módní trendy. Na
této výstavě se setkáte přímo s výrobci, architekty a designéry, kteří vám podají informace
opravdu z té první ruky.
Ing. Karmen Kebortová, vedoucí projektu

