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Statistická data*      
Počet vystavovatelů: 784 vystavovatelů ze 17 zemí světa
z toho na veletrhu MOBITEX: 96 vystavovatelů z 8 zemí světa
 
Čistá výstavní plocha: 22 332 m2

z toho na veletrhu MOBITEX: 3 214 m2

 
Počet návštěvníků: 51 323 návštěvníků z 30 zemí světa
 
* Společná statistická data veletrhu MOBITEX, Stavebních veletrhů Brno, a veletrhů 
ENVIBRNO, URBIS INVEST, URBIS  TECHNOLOGIE a SC EDEN 3000.

MOBITEX 2013,
centrem inspirace a bezplatného poradenství
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX přinesl soustředěnou prezentaci ná-
bytku a vybavení interiéru. Přední výrobci nábytku představili aktuální novinky a trendy pro nadchá-
zející sezónu.

Nabídku vystavovatelů doplnily zajímavé projekty na podporu designu nebo další ročník oblíbeného 
projektu Inspirativní interiéry, který přinesl inspiraci pro práci s interiérem a exponáty vystavovate-
lů. Jeho součástí bylo také poradenství interiérových architektů v projektu Architekt.

Nedílnou součástí byla také odborná poradenská centra Asociace českých nábytkářů a Klastru českých 
nábytkářů pro oblast výběru kvalitního nábytku a prezentaci českých výrobců nábytku. S výběrem 
kvalitního sedacího a lehacího nábytku poradili v poradenském centru Cechu čalouníků a dekoratérů.



Inspirace 
z veletrhu MOBITEX
I v letošním roce byl pro návštěvníky veletrhu připraven projekt Inspi-
rativní interiéry, který představoval reálnou ukázku toho, jak je možné 
pracovat nejen s prostorem, ale především s jednotlivými exponáty 
vystavujících firem. Jednotlivé expozice, které byly plně vybaveny ná-
bytkem, představovaly například obývací pokoj, ložnici nebo kuchyně. 
V letošním roce bylo připraveno 10 interiérů těchto firem: Böhm, Dan 
Küchen, H – interiér, Jech CZ, Jelínek - výroba nábytku, Klvaňa, Mag-
niflex – CFH, PF Nábytek, Saffron nebo Schmidt kuchyně. Jeho součástí 
bylo také poradenství interiérových architektů v projektu Architekt.

Žhavé novinky 
ze světa designu
Projekt NEW DESIGN představil novinky z oblasti designu na českém 
trhu. Za všechny prezentované firmy můžeme jmenovat například firmy 
Böhm, JELÍNEK – výroba nábytku, Saffron Beds, Magniglex, Postelia 
nebo RIM. Z dalších projektů na podporu designu jmenujme tradiční 
soutěžní přehlídku GRAND PRIX MOBITEX, která se koná v sekcích vy-
stavovatel a student.

Evropská premiéra 
80" LCD televize SHARP
Na stánku STUDIA JASYKO byla k vidění evropská premiéra 80" LCD 
televize SHARP s úhlopříčkou 203 cm a novou technologií zpracování 
obrazu, která dokonale přenese i velmi rychlý pohyb bez negativních 
artefaktů.



Výsledky soutěže 
GRAND PRIX MOBITEX
sekce vystavovatel
GRAND PRIX MOBITEX je tradiční soutěží, ve které odborná komise hodnotí 
exponáty v kategoriích progresivní design a progresivní technologie. 

3. místo v kategorii progresivní design získal 
exponát Navolsix vystavovatele Nodis interiors 
za minimalistický soudobý design. 

2. místo v kategorii progresivní design získal 
exponát Skardaarde djüro set vystavovatele La casa nova 
za kolekci exteriérového nábytku kultivovaného designu. 

3. místo v kategorii progresivní technologie/
materiál získal exponát Stolek a komoda výrobce Nadop – 
výroba nábytku za využití nových materiálů a technologií 
ve výrobě. 

2. místo v kategorii progresivní technologie/
materiál získal exponát Elastic vystavovatele Lesní 
společnost Böhm za použití produktu Elastic vyrobeného 
technologií Struto pro čalounění nábytku.

1. místo v kategorii progresivní technologie/
materiál získal Exponát NanoConcept vystavovatele 
2G spol. s r. o. – přikrývky a polštáře za inovativní 
použití nanovláken na ložné plochy pro děti a lůžka 
ve zdravotnických zařízeních.



Výsledky soutěže GRAND PRIX MOBITEX
sekce student
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2013 
– studentská sekce se uskutečnilo v první den Mezinárodního veletrhu 
nábytku a interiérového designu MOBITEX v pavilonu G1. Do soutěže 
bylo přihlášeno 57 studentských projektů ze 6 odborných škol.

Výsledky soutěže GRAND PRIX 
MOBITEX sekce student, 
ceny Klastru českých nábytkářů

Vítězem studentské sekce 
GRAND PRIX MOBITEX 2013 se 
stal exponát variabilní police 
Veroniky Brabcové.

2. místo získala lampa Inom 
Šimona Schneidera z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

3. místo získala sada misek 
Příšeráci z pašerákova Veroniky 

Chomičové z Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem – ateliér 
Design keramiky.

V letošním roce udělila komi-
se také zvláštní ocenění, kde se 
na 1. místě umístila židle Srna 
Miroslava Nachlingera z Univerzi-
ty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
– ateliér Design interiéru.

2. místo pak získal stolek Cofee 
tree table Lenky Kučerové z Men-
delovy univerzity v Brně.

3. místo obsadil háček Helper 
Terezy Elfmarkové z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

1. místo získal stůl Tabula rasa 
Jana Kratochvíla z Mendelovy 
univerzity v Brně, 2. místo pak 
židle Carbonio Václava Šprlíka 
z Mendelovy univerzita v Brně.

Klastr českých nábytkářů ocenil studentskou práci zvláštními cenami. V rámci předávání student-
ských cen soutěže GRAND PRIX MOBITEX předal zvláštní ocenění, šek na finanční částku 10 000 Kč, 
Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů.



Řekli o veletrhu:
Ing. Helena Prokopová, cechmistr 
Cechu čalouníků a dekoratérů:
Letošní MOBITEX sice nebyl velký 
rozsahem, ale firmy prezentují velmi 
zajímavé výrobky. Návštěvníci zde 
vidí produkty, které nemohou vi-
dět v různých obchodních domech. 
Právě na veletrhu obdrží informace 
o výrobcích na světové úrovni ať už 
českého nebo zahraničního původu. 
Byla jsem před čtrnácti dny na desig-
novém veletrhu v Miláně a dvě čes-
ké firmy vystavovali přímo v centru 
výstaviště. Mohu říci, že řada vysta-
vených výrobků, které jsou umístěny 
v Brně, by v Miláně zaujímaly čestné 
místo. Jsem velmi ráda, že už i lidé 
v Česku začínají rozlišovat v materi-
álech a technologiích, protože ča-
louněný výrobek je v životě velmi 
důležitý, neboť je v přímém kontaktu 
s lidským tělem. Na veletrhu se lidé 
dozvědí o výhodách skrytých i pod 
povrchem výrobku, tam také spočívá 
kvalita výrobku. 

Ing. Radek Brychta, předseda 
Klastru českých nábytkářů:
Na letošním MOBITEXU jsme ve spo-
lupráci s BVV a MENDELU vyzkoušeli 
nový pilotní projekt aktivní prezen-
tace KČN a jeho členů návštěvníkům 
veletrhu spočívající v organizování 
uceleného bloku aktivit v rámci sa-
mostatného semináře jehož součásti 
bylo veřejné zasedání řídícího týmu 
KČN, udělení cen GRAND PRIX v sekci 
student, poprvé udělení ceny Klastru 

českých nábytkářů za mimořádný 
návrh nábytku a beseda zacílená 
na studenty zabývající se výukou 
designu nábytku v ČR a SR. Aktivity 
KČN dále pokračovaly na stánku KČN, 
kde jsme zřídili poradenské centrum 
KČN pro správný nákup nábytku ve-
dené odborníky z KČN a jeho vysta-
vujících členů. Pilotní projekt aktiv-
ní prezentace nábytkářů spočívající 
v rozsáhlé komunikaci s veřejností 
i odborníky navštěvující MOBITEX 
se jednoznačně osvědčil a KČN je 
rozhodnut v tomto nově nastave-
ném trendu pokračovat i na příštích 
ročnících MOBITEXU a ve spolupráci 
s Brněnskými veletrhy tuto spoluprá-
ci rozšířit.

Jaroslav Frantál, Böhm:
Se svou účastí na veletrhu je naše 
firma spokojena. Zákazníků přišlo 
stejně jako loni. Zájem o naše pro-
dukty byl, navštívili nás potenciální 
zákazníci. Výsledky jednání vyhod-
notíme až dva tři měsíce po veletr-
hu. Samozřejmě proběhly obchodní 
schůzky, na nichž jsme představili 
své novinky – sedací soupravy s po-
užitím nových potahových roun. 

Lucia Fábová, Phase Slovakia:
Návštěvnost naší expozice byla stej-
ně dobrá jako minulý rok, firma je se 
svou účastí spokojena, veletrh spl-
nil naše očekávání. Předjednali jsme 
řadu obchodů, prostě jsme zaměřeni 

na koncové zákazníky, což se v Brně 
podařilo.

René Cígler, Schmidt-kuchyně:
Naši expozici navštívilo mnoho zá-
kazníků, s naší účastí na veletrhu 
jsme spokojeni. Samozřejmě jsme 
tradičně uspořádali jednání s našimi 
obchodními partnery. Po veletrhu 
budeme asi měsíc hodnotit, uvidíme 
jaké firma dosáhne výsledky. Naše 
kuchyně s novou řadou dřevěných 
dvířek se zákazníkům líbily, dodává-
me je v tisíci odlišných provedení. 

Michal Jakubec, Studio Jasyko:
Veletrh je sice opticky menší, ale se 
svou účastí na něm jsme spokojeni. 
Do naší expozice totiž přišli smys-
luplní zákazníci a tak veletrh splnil 
naše očekávání. Další perspektivu 
veletrhu MOBITEX vidím ve světlých 
barvách. I letos jsme totiž rozjednali 
nějaké kontrakty s přímými zákazní-
ky. Proto v Brně vystavujeme každý 
rok horké novinky, je vidět, že se 
práce vyplatila. Naši movití zákazní-
ci si také mají příležitost exponáty 
takříkajíc osahat. Navíc veletrh pro 
nás znamená setkání s obchodními 
partnery z řad nábytkářů, designérů 
a stavebních firem. Tyto pohovory 
nelze běžně během roku uskutečnit. 
Zde se setkáváme se všemi odbor-
níky na jednom místě. To znamená, 
že i zákazníci mají z tohoto důvodu 
do Brna přijet, celý interiér vyřeší 
najednou.



Partneři Mezinárodního veletrhu nábytku 
a interiérového designu MOBITEX

Odborná gesce:

Reklamní partner: Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:


