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modern technology / moderní technologie interior / interiér garden / zahrada
DIY / udělej si sám introducing / představujeme mosaic / mozaika

20. května / 30. května

FOR INTERIOR
FOR ARCH

červen–červenec–srpen

06–07–08 / 2022

venkovní obklady  
a dlažby (beton, keramika, 
kámen, dřevo, kompozity)
stavební materiály pro komfortní 
vnitřní prostředí domu 
drobné zahradní stavby 
(zahradní domky, sauny, dětské 
domky, pergoly, altány....)   
chlazení v létě – klimatizace
větráky
stínění v interiéru
chladničky, mrazničky, vinotéky 
zahrada: zahradní nábytek, 
grilování, sekačky
mozaika: užitečné tipy

8584 www.ibuilder.cz

Správná vlhkost 
a teplota jsou základním 
předpokladem příjemného domácího 
prostředí. Skvěle se o ně postará 
SELINA little z dílny švýcarského mistra 
interiérového designu Mattiho Walkera. 
Digitální teploměr a vlhkoměr, který klima 
v místnosti hodnotí s pomocí smajlíků, lze 
postavit, nebo pověsit na stěnu s pomocí 
přiložené lepicí pásky. Harmonický soulad 
s interiérem dosahuje elegantními liniemi 
v černé čí bílé variantě. 

STADLER FORM
www.stadlerform.cz

Stigma originale je název 
barevné řady porcelánových vypínačů, 
kterou na trh v rámci nápadité kolekce 
Roo uvedla na trh známá česká firma. 
Ručně vyráběné originální produkty, 
dokládající vytříbený vkus investora, 
dodají obytnému prostoru eleganci 
a vyvolají dojem neokázalého luxusu. 
Jedinečně se vyjímají rovněž v loftech 
a moderních interiérech, které se nebojí 
přiznat svoji předchozí historii. Cena cca 
1 400 Kč.

KATY PATY
www.katypaty.cz

mosaic / mozaika builder/

28. ledna / 7. února

únor–březen

02–03 / 2022

STŘECHY PRAHA online  
FOR PASIV, FOR THERM,
FOR WOOD

FOR GARDEN, FOR INTERIOR

duben–květen

04–05 / 2022

9. září / 19. září

FOR INTERIOR
FOR ARCH

září–říjen

09–10 / 2022

představujeme For Arch 
okna, dveře
zateplování interiéru s pomocí 
dekorací a materiálů
kov v interiéru
obývací pokoj propojený 
s jídelnou a kuchyní
kvalita spánku 
rostlinné motivy v interiéru 
domácí wellness (sauny, 
infrasauny atd)
zahrada: zazimování zahrady 
a strojového parku 
zahradní osvětlení
stavíme venkovní bazén 
zimní zahrada
sezona nekončí (vyhřívání 
teras a pergol, zastřešení 
bazénů)
příprava dřeva na zimu
mozaika: užitečné tipy   

listopad–prosinec–leden

projekt – 
studentská soutěž 
HELUZ

téma: vytápění –
•  krby (klasické, 

bio, krbová 
kamna)

• sálavé panely
•  podlahové 

vytápění
• radiátory
• kotle

 domácí pomocní-
ci: elektrospotře-
biče – 
pečení a vaření, 
úklid

novinky ve 
stavebních 
technologiích

vstupní dveře, 
garážová vrata, 
brány, pohony

koupelnová sanita 
a baterie

podlahy –  
i se zřetelem 
k podlahovému 
vytápění

materiály 
pro hřejivou 
atmosféru

vánoční dárky – 
skládačka

slavnostní 
stolování 
a vánoční výzdoba

audio-video

DIY – výroba 
ozdob

zazimování 
zahradního 
nábytku 
a techniky

wellness na sněhu

fukary, sněžné 
frézy

vánoční mozaika

FOR DECOR & HOME,  
FOR PASIV, FOR THERM,  
FOR WOOD, STŘECHY PRAHA

11–12–01 / 2021– 22

12. listopadu / 22. listopadu

projekt
nové technologie
formáty střešních krytin
zelené střechy
balkony, střešní okna, okapy
komínové systémy
pasivní a nízkoenergetické 
domy
dřevostavby a úspora energií, 
fotovoltaika
konstrukce podlah
podomítkové armatury 
(koupelny, WC, kuchyně)
přírodní dřevo v interiéru
barva roku
zeleň v interiéru včetně 
florálních motivů
zahradní technika
voda v zahradě  
(jezírka, potůčky)
stavební připravenost pro 
bazén

projekt rekonstrukce statku  
v jižních Čechách 
blokové stavění 
v nízkoenergetickém a pasivním 
standardu
výplně stavebních otvorů, okna 
a dveře (int. i ext.)
barvy v interiéru a exteriéru,  
barva roku 
sklo v interiéru
trendy v kuchyních – kuchyňské 
linky, nábytek, stoly, židle, styl 
a materiály, spotřebiče 
koupelnový nábytek, umyvadla                 
pergoly, stínění, zastřešené 
terasy
venkovní dlažba, obklady
zahradní domky, dětské hříště 
zahrada na jaře – přírodní 
čističky, hnojení, prořez  
stromů aj.
mozaika    

24. března / 31. března


