Kreiner spol, s r.o.
Na frankfurtském výstavišti poteče voda proudem
V úterý 10. března začíná největší světový veletrh
představující trendy v oblasti koupelen a inovací na
trhu se sanitární technikou. Jeho brány se otevřou ve
Frankfurtu. Představí se všichni největší výrobci a
dodavatelé sanity, baterií, doplňků, ale i dalšího
vybavení domácností. Přední světový veletrh dále
představí vytápění, klimatizaci a obnovitelné zdroje
energie. Také představitelé firmy Kreiner si prestižní
akci nenechají ujít. Je nutné sledovat nové trendy a
pokaždé je veletrh přehledem novinek, které se následně objeví ve skladech firmy.
Návštěvníkům se představí novinky ve všech oblastech. Půjde o inovativní sanitární řešení,
moderní koupelnový design, nízkoenergetické technologie, obnovitelné zdroje energie.
Tradičně velký zájem předpokládají organizátoři o klimatizaci šetrnou k životnímu prostředí,
či chladící a větrací technologie. Prohlédnout si můžete stánky víc než 2400 vystavovatelů,
včetně celosvětově známých výrobců a obchodních lídrů, kteří představí svoje nejnovější
produkty, technologie a řešení.
Například společnost Hansgrohe SE představí své inovace ve veletržní hale na ploše 1600
m2. Už z jejich pozvánky se dá vytušit, že je na co se těšit, protože návštěvníky lákají slovy:
„Prohlédnete si naše inovativní výrobky na skvělém stánku plném jiskřivých nápadů na
zacházení s vodou.
Firma GROHE se připravuje na prestižní veletrh a zve návštěvníky veletrhu touto informací:
„V letošním roce toho máme našim návštěvníkům tolik co ukázat, navíc jsme se přesunuli do
větší a lepší expozice. Zamiřte přímo k naší nové a velkolepé prezentaci v pavilonu Forum
Hall, kde si můžete prohlédnout naše nejlepší a nejnovější produkty“. I v letošním roce
představí celou řadu zbrusu nových produktů. „Mezi naše hlavní produkty patří Grohtherm
1000, kuchyňské baterie řady Eurosmart nová designová řešení, jako je Grandera Warm
Sunset a ještě mnoho dalšího,“ informuje firma Grohe.
Těšit se můžete také na nový design domácích lázní od mezinárodně proslulého senior
viceprezidenta pro design Paula Flowerse. Tyto průkopnické designové návrhy - jako je
AquaCloud a AquaSymphony - budou zcela jistě znamenat revoluci v segmentu luxusních
koupelen. Návštěvníci ISH je uvidí jako první.
Mezi vystavovateli bude i firma Zehnder, jež představí nové koupelnové a elektrické bytové
radiátory Zehnder a stejně i prémiové radiátory Runtal. Návštěvníci si nenechají ujít
prezentaci zcela nové generace větracích jednotek
Zehnder ComfoAir Q, která bude mít na ISH světovou
premiéru. Mnohé jistě potěší prezentace stropních
sálavých panelů pro vytápění a chlazení veřejných i
bytových objektů.
Výstava skončí v sobotu 14. března a na rozdíl od
ostatních dnů, kdy bude otevřeno do 18 hodin, se
stánky uzavřou již v 17 hodin.

