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Tlačová správa z 12.10.2015
Milovníci dizajnu, kvalitného nábytku a štýlových interiérov si prídu na svoje na
medzinárodnom veľtrhu MODDOM v bratislavskej Inchebe, kde sa pod jednou
strechou stretávajú desaťtisíce záujemcov o zariaďovanie s výrobcami i predajcami
nábytku a doplnkov. Jubilejný 20. ročník vyniká širokou ponukou i účasťou nových
firiem a celkovo je bohatší a kompaktnejší. Na ploche 20 000 m2 sa od 14. do 18. 10.
predstaví 221 vystavovateľov z 8 krajín (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Bielorusko,
Rakúsko, India, Srbsko).
V Inchebe sa počas piatich dní sústredí kompletné vybavenie pre domov - nábytok
a doplnky do obývacích a detských izieb, predsiení, spální, kuchyne i kúpeľne, ale aj
zariadenie pre oddych a relax či záhradný nábytok. Bohatá ponuka uspokojí priaznivcov
rôznych štýlov; od jednoduchého minimalizmu cez vidiecke a rustikálne kúsky až po
zariadenie do luxusných interiérov.
Medzi vystavovateľmi je množstvo slovenských firiem, ktoré dokazujú, že domáca
výroba je zárukou vysokej kvality. Vo veľkej 500 m2 expozícii sa predstaví spoločnosť
Meuble, ktorá vyrába moderný nábytok do celého bytu za dostupnú cenu. Sedačky Phase
prinášajú nové poťahové materiály zo špeciálnych polyesterových vlákien s úpravou Easycare odolnou voči oderu. Kvalitný dubový, najmä jedálenský nábytok, predstaví spoločnosť
Drevbyt. Ponuku dizajnových kuchynských liniek návštevníkom priblížia Kuchyne Čvirik.
Z ostatných noviniek stoja za zmienku dekoratívne obkladové panely od
spoločnosti Piedra Slovakia, ktoré svojou ľahkosťou (6-8 kg/m2) predstavujú ideálne riešenie
pre interiér a exteriér. Kto chce mať všetko pod kontrolou, určite ocení unikátne
TOPsedačky s dokovacou stanicou, nabíjačkou na mobil, bluetooth, reproduktormi,
rádiom, MP3, USB a kopou úložného priestoru. Firma MSJ sa okrem iného pochváli
sedacou súpravou Serena s nastaviteľnou chrbtovou opierkou, ktorá dokáže predĺžiť hĺbku
sedenia o cca 40 cm. Luxusné matrace a postele King Koil a Serta, ktoré sa vyznačujú
luxusným dizajnom a použitím najlepších prírodných materiálov, na Moddom prináša firma
Koratex. Na svoje si prídu aj priaznivci technologických noviniek a inteligentných pomocníkov
do domácnosti. Spoločnosť Samsung a internetový obchod Andrea Shop pripravili
expozíciu s novinkami z bielej a čiernej techniky a s mobilnými telefónmi.
Moddom práve pri príležitosti svojho okrúhleho výročia prináša aj pohľad do minulosti
prostredníctvom expozície s retro nábytkom zariadenej nadšencami zo skupiny Designoza.
Nábytok z minulého storočia sa v súčasnosti teší veľkej obľube – najmä medzi mladými
ľuďmi, ktorí sa neuspokoja so súčasným dizajnom a chcú svoj interiér ozvláštniť a dodať mu
originálny nádych zaujímavým starším kúskom. Retro expozíciu tvoria unikátne kreslá od

jedného z najznámejších českých dizajnérov, J. Halabalu; knižnice, stolíky, stoličky, lustre
a ďalšie zaujímavé doplnky.
Veľtrh MODDOM tradične doplní sprievodná výstava výtvarného umenia Art
s umeleckými dielami, ktoré dokážu spríjemniť a ozvláštniť každý interiér. MODDOM je
otvorený od 14. do 18.10. od 10:00 do 19:00, v posledný deň do 17:00. Každá vstupenka je
žrebovateľná o luxusnú koženú sedaciu súpravu v hodnote takmer 5 000 eur od
spoločnosti MSJ, mobilný telefón Samsung Galaxy A3 od spoločnosti Andrea Shop
a VIP kartu umožňujúcu bezplatný vstup na podujatia organizované Inchebou na rok
2016.
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