
25 wrzeœnia, sobota  spotkanie zamkniête dla architektów wnêtrz–

Powitanie goœci, rozpoczêc e konfer ncji i e
Magnat: Œcienne systemy deko acji wnêtrzr
Gres ania: p Poz aj Grespaniên
Ablux: Pod³ gi z Hol ywoodo l
Przerwa kawowa
MT Partner: Modelowanie 3D i wizualizacje w systemach InteriCAD
NL Design Furniture sp. z o.o.: Krzes³a i sto³y firmy Bert Plantagie  -  nowocz sne e
znaczy funkcjonalne
Hagar: Elementy sztukateryjne we ws o³cze nych echnologiach - produkty NMCp s t
Eurodom/Kährs: Parkiet  warstwowe Kährs – no o ci 20 0 r.y w œ 1

akoñczenie konferencj  Z i

- :11:00 11 20
- :11:20 11 40

: 011:40-12 0
1 : 02:00-12 2
1 02:20-12:4
1 52:40-12:5

012:55-13:1

3 013:10-1 :2
313:20-1 :50
31 :50

Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji targowych, gdzie zaprezentuj¹ siê 
wystawcy z bran¿y wnêtrzarskiej. 
Przestrzeñ Festiwalu Wnêtrz zostanie wype³niona przez:
- grzejniki dekoracyjne
- meble salonowe, kuchenne
- meble i akcesoria ³azienkowe
- nowoczesne rozwi¹zania oœwietleniowe
- farby, tapety, tkaniny
- pod³ogi, parkiety, p³ytki, dywany
- projekty aran¿acji przestrzeni
- sprzêt AGD
- ceramikê sanitarn¹
- kominki
- wydawnictwa i prasê bran¿ow¹
- sztukateriê i elementy wykoñczeniowe

25-26 wrzeœnia 2010 roku
Miædzynarodowe Targi Gdañskie
ul. Beniowskiego 5 (pawilon V), Gdañsk

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. 
Zaproszenie na konferencjê dla architektów wnêtrz jest wa¿ne pod warunkiem potwierdzenia: 

telefonicznie, faxem lub mailem: tel. 012 423 26 64, 607 860 660, 
fax. 012 429 55 20 wew. 22 lub 

ZAPROSZENIE JEST BILETEM WSTÊPU NA TARGI (dla 2 osób)
potwierdzenia@virtus.com.pl

PARTNER G£ÓWNY:

PATRONI MEDIALNI:PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA 

GDAÑSKA

PATRONAT 
MEDIALNY:

Losowanie nagród:
Wœród uczestników rozlosujemy 

BIG TIME firmy Studio Interio
zegar úcienny 



14:10-14:50 Œciana – deco powierzchnia 

- rozwi¹zania historyczne i nowoczesne
- materia³y naturalne i syntetyczne
- obowi¹zuj¹ce trendy 

arch. wnêtrz Joanna Kotowicz-Buczyñska, Victoria Bramin Studio 

Zapraszamy w godzinach 10:00-17:00

ul. Wrzesiñska 6/10, 31-031 Kraków
tel. 012 429 55 20, fax. 012 429 55 20 wew. 22 
e-mail: virtus@virtus.com.pl, www.virtus.com.pl

ORGANIZATOR:

Ÿród³o: 
www.hoover.pl

25 wrzeœnia, sobota - spotkanie otwarte

26 wrzeœnia, niedziela - spotkania otwarte

KUCHNIA od kuchni
Blok konferencji przygotowany wspólnie z  magazynem wnêtrzarskim Dobrze Mieszkaj. Jest to kolejna impreza 
z cyklu Akademia Dobrze Mieszkaj. Festiwal Wnêtrz zaprasza na  inspiruj¹cy i intensywny kurs aran¿acji kuchni: 
KUCHNIA od kuchni. Naszymi wyk³adowcami s¹ architekci-praktycy, którzy zanalizuj¹ najwa¿niejsze kuchenne 
problemy, kwestie: ergonomii, oœwietlenia, koloru, materia³u oraz wyposa¿enia. Ka¿d¹ z prelekcji wzbogaci 
prezentacja kuchni, zaprojektowanych przez architektów i projektantów wnêtrz z ca³ej Polski.

12:00-12:40 Kuchenny porz¹dek – poznaj zasady ergonomii

- co to jest ergonomia i dlaczego tak wa¿na jest w kuchni
- ergonomiczny uk³ad kuchni
- ergonomiczna zabudowa kuchenna

12:40-12:50 Prezentacja realizacji kuchni przygotowana przez zespó³ odpowiadaj¹cy za wydawane 
przez Publikator magazyny o tematyce wnêtrzarskiej (Dobrze Mieszkaj, Œwiat £azienek i Kuchni, 
100% Wnêtrza)

12:50-13:30  Wnêtrze podsycone apetytem – kolor i materia³ w kuchni 

- znaczenie koloru w kuchni
- materia³ do kuchni (zabudowa kuchenna, pod³oga, œciana miêdzy górnym a dolnym ci¹giem szafek)

13:30-13:40  Prezentacja realizacji kuchni

13:40-14:20  Rozœwietlamy kuchenne mroki

- rodzaje kuchennego oœwietlenia
- oœwietlamy blaty robocze i wnêtrza szafek
- oœwietlenie jadalni (sto³u do spo¿ywania posi³ków)

14:20-14:30  Prezentacja realizacji

15:00 LOSOWANIE NAGRÓD 
- odkurzacz Hoover Purepower TPP 2330
- zegar úcienny BIG TIME firmy Studio Interio 
- zestaw (poœciel + rêczniki) firmy Greno

1. PORADY ARCHITEKTÓW WNÊTRZ – wspóùpracuj¹ce z nami tytu³y prasowe (Weranda), wydawnictwa 
(Wydawnictwo Publikator) przygotowa³y szereg punktów porad i indywidualnych konsultacji z architektami 
i dekoratorami
2.  KONFERENCJE OTWARTE – czyli najnowsze trendy i inspiracje „w pigu³ce”!
W rolach g³ównych: Kuchnia i Œciana

arch. Anna Maria Soko³owska, Dragon Art

arch. Kamila Paw³owska, Design Republic

arch. Monika Gorlikowska, Mogho-design
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