
  

 

 

Spoločnosť DELTAKO predstaví na výstave NÁBYTOK A 

BÝVANIE nový produkt – rohový, alebo trojstranný krb na drevo 

s ohýbaným sklom, pri ktorom je po zabudovaní vidieť len sklo. Krb 

je unikátny aj jedinečným akumulačným ťahovým systémom. 

VIDEO 

Pozvánka 

 

 

 

 

 

  

Objavte skutočne bielu farbu s výnimočnými vlastnosťami pre 

čistý a nadčasový vzhľad vášho interiéru. 

Albapura je kvalitná interiérová maliarska farba od slovenského 

výrobcu Chemolak, ktorá má jedinečné vlastnosti: 

• vysoká belosť 

• vynikajúca kryvosť a výdatnosť 

• jemne parfumovaná 

• oteruvzdorná a paropriepustná 

Viac info: Chemolak – Albapura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c2y9f05B97s&feature=youtu.be
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Pozv%C3%A1nka.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Chemolak-Albapura.pdf
https://www.sunsystem.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Deltako-krby.jpg
https://www.krby-deltako.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/polstr.jpg
http://www.optimusceiling.eu/
https://www.albapura.sk/


 

CENTRÁLNE VYSÁVAČE PROFIVAC 

 

Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy Späni Zentralehaustechnik 

AG vo Švajčiarsku bude spoločnosť  ProfiVac Slovakia s.r.o. prezentovať 

na výstave Nábytok a Bývanie špeciálnu limitovanú edíciu najvýkonnejšieho 

centrálneho vysávača ProfiVac 430IS 25 Jahre Limited Edition. 

 

      

Vo výstavnom stánku iRobot budú mať návštevníci výstavy 

Nábytok a Bývanie možnosť vidieť slovenskú premiéru 

novinky iRobot Roomba i7+. 

Viac informácií o iRobot Roomba 

i7+   

 

„Osobnosť našich produktov pre čistý a zdravý vzduch Stadler Form charakterizuje predovšetkým ich dizajn. 

Spolupracujeme s talentovanými dizajnérmi. Našim cieľom je spojiť výnimočné tvary s inovatívnou technológiou 

ale zároveň jednoduchou a intuitívnou obsluhou. Presne takto chápeme dobrý dizajn.“ 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/iRobot-Roomba-i7+.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/iRobot-Roomba-i7+.pdf
https://www.profivac.sk/
https://www.profivac.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/obrazok_1.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/logo_iRobot.png


   

 

Stadler Form  - Produkty pre čistý a zdravý vzduch 

• Švajčiarsky líder v oblasti skvalitnenia 

vzduchu v domácnosti 

• Exkluzívny dizajn tvorený svetovými 

dizajnérmi 

• Značka pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta 

• Dizajnové produkty pre prvotriedny vzduch a 

idylickú atmosféru vášho domova 

• Ocenenia Stadler Form za dizajn 

 

  

 

Spoločnosť ROMOTOP bude na výstave Nábytok a Bývanie 2019 vystavovať novú radu krbových 

vložiek Impression. Technická dokonalosť, nekompromisná kvalita a absolútna spoľahlivosť. To je kombinácia, 

ktorá vyjadruje osobnosť radu krbových vložiek ROMOTOP IMPRESSION. 

Nechajte sa podmaniť a vtiahnuť sa do sveta živého ohňa, ktorý dokáže vytvoriť jedinečnú atmosféru. 

 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Ocenenia-Stadler-Form-2019.pdf
https://www.stadlerform.sk/
https://www.stadlerform.sk/
https://www.romotop.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/romotop-3.jpg


            

Spoločnosť Quantum Group International predstaví verejnosti na veľtrhu Nábytok a 

Bývanie 2019 nový model vysokej postele “Embassy Rochester”. 

Viac info: Quantum Beds – informácie 

 

 

 

 

 

Spoločnosť BeA Slovensko, spol. s r.o. predstaví na výstave Nábytok a Bývanie produkty 

značky Kesseböhmer. 

Už viac ako 60 rokov staviame na tradícii a na inováciách u Vás doma. 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Quantum-Beds-inform%C3%A1cie.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Rochester.jpeg
https://www.quantum-czech.com/cz/
http://www.kesseboehmer.sk/
http://www.kesseboehmer.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/BeA-Slovensko-foto.jpg


Viac info: 

BeA Slovensko 

BeA Slovensko KesseBohmer 

 

 

 

Návštevníci výstavy Nábytok a Bývanie budú môcť v expozícii spoločnosti MSJ WORLD COOPERATION, spol. s 

r. o obdivovať model sedacej súpravy WING, ktorý je novinkou z talianskej dielne Giuseppe Nicolettiho a taktiež 

novinku – luxusnú sedaciu súpravu AFRODITA. 

Viac informácií o novinkách: MSJ – novinky 

alebo na www.msj.sk/ 

 

 

 

 

 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/BeA-Slovensko.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/BeA-Slovensko-KesseBohmer.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/MSJ-novinky1.pdf
https://www.msj.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/msj-n%C3%A1bytok.png
https://www.hettich.com/cz_CS/uvodni-stranka.html
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/PR_082017d.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/18556782_1649217005105603_8996569241885604936_o.jpg


 

Spoločnosť HETTICH ČR predvedie na výstave Nábytok a Bývanie 2019 exponáty, ktoré boli prezentované na 

prestížnych výstavách po celom svete. Zaujímavé riešenie ako efektívne využiť miesto v malých bytoch alebo 

domoch ponúka napr. skriňa pod schody alebo do podkrovia, skriňa do predsiene a skriňa WingLine L . 

Viac info: Hettich 

 

 

Kruhová sprcha – inovatívne a dizajnové dielo, výnimočne technicky aj technologicky spracované. Sprcha 

obsahuje optické vlákna s bočným vyžarovaním, ktorým nevadí ani prípadná vlhkosť, nehrozí vypálenie či porucha 

svietivosti. 

Ďalšou zaujímavosťou je použitie smart  batérie, resp. ovládacieho prvku sprchy, ktorý nemusí byť umiestnený 

priamo na tele sprchy, sprcha sa dá nastaviť a pustiť bez toho, aby bol človek už pod ňou. 

Použitý materiál – dub, výška cca 220 cm.Viac info: Pema-art KRUHOVÁ SPRCHA 

 

PEMA – ART 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Hettich-novinky.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Pema-art-KRUHOV%C3%81-SPRCHA.pdf
http://www.pema-art.com/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/29511268_2009338309093469_6992547718161760256_o.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/21.jpg
http://www.pema-art.com/


 

 

DOMARK 

Spoločnosť DOMARK predstaví na veľtrhu Nábytok a Bývanie 2019 nový model SELLA  – Domark Sella 

 

 

 

Spoločnosť DECODOM, najväčší výrobca nábytku na Slovensku, pozýva do svojej expozície v pavilóne M4 

všetkých priaznivcov pekného dizajnu a kvalitnej slovenskej výroby. 

Návštevníkom veľtrhu Nábytok a Bývanie predstaví najnovšieho člena rodiny – Kuchyne Family. 

Novinky spoločnosti Decodom 

http://www.domark.eu/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Domark-Sella.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Decodom.pdf
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/11.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Nitra2019_Sella.gif
https://www.decodom.sk/


 

 

https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/decodom.png

