Tisková zpráva k veletrhu DŮM A ZAHRADA 2018 – VÝSTAVIŠTĚ LOUNY

TISKOVÉ INFORMACE

DŮM A ZAHRADA
Je čas vylepšit své bydlení a zahradu – Inspiraci a výhodný nákup najdete
na největším zahradnickém a stavebním veletrhu na severu Čech.

Termín konání:

19. – 22. dubna 2018

Místo konání:

výstaviště Louny

Počet vystavovatelů:

274 (k 10.4 2018)

Čistá výstavní plocha celkem:

3 510 m2 (k 10.4 2018)

Předpokládaný počet návštěvníků:

35 - 40tisíc návštěvníků
(v roce 2017– 36 921 návštěvníků)

Organizátor:

DIAMANT EXPO spol. s r.o.

Manažerka výstavy:

Štěpánka Portz (mob: 724 542 311)

Otevírací doba:

09:00 – 17:00

Vstupné:

70,- Kč
50,- Kč

plné vstupné
děti do 15 let, studenti,
důchodci
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Tematické zaměření:
Návštěvníci se mohou těšit na tradičně bohatou nabídku z oblasti zahrady, stavby a bydlení:
❖ zahradnické a zahrádkářské potřeby
❖ květiny, okrasné dřeviny
❖ ovocné stromky
❖ cibuloviny
❖ hnojiva, postřiky
❖ služby pro zahrádkáře
❖ zahradní mechanizace
❖ zahradní nábytek, bazény
❖ garážová vrata
❖ domy na klíč
❖ vysušování zdiva
❖ sádrokartonové a nátěrové systémy
❖ střešní krytiny

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

vytápění a tepelná čerpadla
krbová kamna
komínové systémy
okna a zasklívání lodžií
dveře, schodiště, podlahy a
podlahové krytiny
nábytek - stylový, moderní, proutěný,
ratanový, masivní, zahradní i
teakový
sedací soupravy a postele
koupelny a kuchyně
bytový textil a doplňky
finanční poradenství
realitní kanceláře

DŮM A ZAHRADA - největší květinový svátek na severu Čech
VÝSTAVA PLNÁ KVĚTIN, UKÁZKOVÝCH ZAHRAD A VŮNÍ!!!
Veletrh „Dům a zahrada“ vstupuje do další sezony se vší parádou. Jarní veletrh je jistotou na
výstavišti v Lounech.
Výstava „Dům a zahrada“ je aktuální přehlídkou novinek z oblasti zahrady, stavby a bydlení.
Všichni zahrádkáři, chalupáři, stavitelé, kutilové, prostě milovníci hezkého bydlení si přijdou
na své při jarní prodejní akci, kde si mohou nakoupit sadbu, osivo, okrasné i užitkové rostliny,
ovocné stromky, zahradní mechanizaci, zahrádkářské potřeby, ale nejen to. Připraveno je
zde vše, pro vylepšení vašeho obydlí od podlahy až po střechu.
Vystavovatelé si pro návštěvníky připravili řadu slev a výhodných výstavních nabídek.
Výstaviště se snažíme neustále zvelebovat, to s sebou bohužel občas přináší i drobné
komplikace. Kompletní rekonstrukcí prošel pavilon B a v současné době se do své
prvorepublikové podoby vrací pavilon „A“. Práce na pavilonu A jsou opravdu rozsáhlé a
bohužel do zahájení výstavní sezony jeho rekonstrukce nebude dokončena. Udělali jsme
maximum, aby návštěvník probíhající práce co nejméně zaregistroval.
Plocha lounského výstaviště je zcela zaplněna. Ve čtyřech veletržních dnech se představí
přes 270 vystavovatelů. Jarní výstavu DŮM A ZAHRADA obohatí desítky nových
vystavovatelů z oborů zahrady i stavby.
Pavilon „E“
Zde najdete širokou nabídku nábytku do kuchyní, ložnic, obývacích pokojů i zahradní
nábytek. Návštěvník zde nalezne např. společnosti Boom nábytek, Nábytek Paul, Nábytek
Kopa, Sanybet , UL kras,…
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Dále se zde představí největší výrobce okenních parapetů a schodových dílců v ČR
společnost TOPSET.
Pamatujeme i na naše nejmenší, společnost Tabra do Loun přiveze speciální dětskou
židličku, která bude dítěti sloužit od narození až do školních let. Společnosti Cimex a Elena
Iv zde nabídnou bytový textil, povlečení i záclony,…
Pavilon „F“
Pavilon „F“ uspokojí ty, co teprve staví nebo se na to chystají a řeší vytápění svého obydlí.
Představí se zde například společnosti BHT, Nitton trading, Anos, ETZ power, Fenstar,
Fenestra a mnoho dalších.
Novinkou v pavilonu F je v letošním roce výstava bonsaí. Na ploše 50m2 se návštěvník
bude moci pokochat pohledem na „stromy v misce“.
Pavilon „D“
I tento pavilon letos bude zaměřením především jako stavební a topenářský pavilon.
Představí se zde firmy Eisenhammer, ABX, Želetavská kamna, prodejci kamen, krbů a
krbových vložek. Tyto společnosti vám poradí s vytápěním. Jdete moderní cestou vytápění?
Na stánku Mazura získáte informace k tepelným čerpadlům, u firmy Timco na peletové
vytápění. Ten, kdo chystá rekonstrukci koupelny, by rozhodně měl navštívit stánek firmy
koupelny Riegrovi, zabývajících se prodejem koupelnového vybavení, rekonstrukcemi
koupelen a bytových jader. Doplňky do domácnosti pořídí na stánku Kvalita v kuchyni.
Společnosti Hotes a Blachotrapez, poradí a zajistí novou střechu pro Vaše obydlí.
A celý nový dům pro Vás postaví Pro Urban, Sdružení Kočovský,…
Každý rád ušetří. Proto se nezapomeňte zastavit na stánku Státního fondu Životního
prostředí, kde Vám poradí, jak čerpat finance z operačních programů – Nová zelená
úsporám, Dešťovka a Kotlíková dotace.
Pavilon „C“
Také máte na jaře chuť něco změnit, vyměnit doma dekorace a dát Vašemu domovu nový
styl? Máme pro Vás několik tipů na malé změny, které vykouzlí velký efekt. Jak na to? Přijďte
do pavilonu C.
Pavilon „B“
Společnost DDM zde po celou dobu bude mít poradnu, jak se starat o pokojové rostliny a
bylinky.
Tradičně specializovaný pavilon na firmy prodávající a distribuující spotřební výrobky.
Na venkovní ploše se představí firmy prodávající zahradnický materiál a potřeby pro
zahrádkáře. Zakoupit zde lze množství keřů, stromků, cibulovin, sazenic, okrasné
rostliny, ale i zahradní nábytek, zahradní krby a bazény. Dále zde naleznete firmy
zabývající se tepelnými čerpadly, fotovoltaikou, stavebními materiály, bazény a jejich
zastřešením.
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Na webových stránkách společnosti Diamant Expo www.vystavydiamantexpo.cz naleznete
kompletní seznam vystavovatelů:
http://www.vystavydiamantexpo.cz/pro-vystavovatele/seznam-vystavovatelu/dum-a-zahradalouny/
Na co se ještě mohou návštěvníci těšit?
Návštěvníci veletrhu budou moci využít veletržní slevy, které připravují jednotliví
vystavovatelé. Návštěvníci naleznou pod jednou střechou a v jednom termínu vše, co je
zajímá z oboru bydlení, zhlédnou novinky a mohou získat důležité rady a informace z pěti
stěžejních oborů – ZAHRADA, STAVBA, NÁBYTEK, DEKORACE BYTU a BYDLENÍ.
Po celou dobu výstavy bude probíhat soutěž o hodnotné ceny. Návštěvníci vyplní zadní
stranu vstupenky, kterou vhodí do osudí na infocentru před pavilonem „A“ nebo u vstupu na
výstaviště. V neděli 22. 4. 2018 ve 14 hod. proběhne slosování.
Ceny do soutěže věnovali společnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazény Relax
Blažejová Eva
J+M Falcon
Kvalita v kuchyni
Město Louny
Posidium
Solap
Topset

LETOS VELKÁ NOVINKA – TŘI UKÁZKOVÉ ZAHRADY
V pavilonu F – asijská zahrada a výstava bonsaí. U altánku ukázka jarní zahrady navržená
panem Kaplanem a realizovaná společností Treeplant. Před pavilonem A, ukázka malých
zahrad.
Výstava DŮM A ZAHRADA je dobrým tipem na víkendový výlet pro celou rodinu. Motto
výstavy je „Výstava DŮM A ZAHRADA – výstava pro všechny, kteří bydlí!“, toto motto
hovoří za vše a věříme tomu, že zde každý nalezne právě to, co ho zajímá a navíc za
výhodné výstavní ceny.
Bližší info:

DIAMANT EXPO spol. s r.o., M. Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
Manažerka veletrhu: Štěpánka Portz
tel.: +420 475 214 793-4 , +420 724 542 311
e-mail: sekretariat@diamantexpo.cz, stepanka.portz@diamantexpo.cz
www.vystavydiamantexpo.cz, https://www.facebook.com/vystavistelouny
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