GRAND PRIX | TOP EXPO

Tradiční soutěže o nejlepší exponát či technologii se zúčastnilo celkem 41 přihlášených exponátů. Mezi
posuzovaná kritéria patřily technické parametry, materiál, progresivní technologie, energetická úspornost,
ekologická hlediska a v neposlední řadě přednosti i uplatnění na trhu.
Po pečlivém prostudování podkladů k přihlášeným exponátům a na základě prezentace exponátů zástupci
vystavujících firem v jejich expozicích první den konání veletrhů se hodnotitelská porota rozhodla ocenit
cenou GRAND PRIX 5 exponátů v rámci celého souběhu a 6 exponátům udělila ČESTNÁ UZNÁNÍ.
Ceny GRAND PRIX i ocenění ČESTNÝM UZNÁNÍM jsou bez určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2016
Bosch Termotechnika s.r.o.
– obchodní divize Buderus
Kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192iT
FRAJT s.r.o.
Skleněný panel s keramickým digitálním tiskem,
double vision efekt
INTERNORM-OKNO, s.r.o.
I-tec větrání
NIBE ENERGY SYSTEMS
Tepelné čerpadlo NIBE F2120
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Rigips
Habito – sádrokartonová deska

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2016
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Masážní vířivá vana pro koně
České vysoké učení technické v Praze
Odvalovací bezlopatková turbína
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
ECOAIR Design Ecowatt
Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o.
Kachlový krb SOLID
PIEDRA UNO a.s.
Plovoucí dlažba PIEDRA
Schiedel, s.r.o.
Komín Schiedel KombiGas

TOP EXPO je soutěž o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro
komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny byly všechny expozice ve dvou kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2.
Oceněno bylo 6 nejpůsobivějších expozic, zároveň bylo uděleno 1 čestné uznání.
CENY TOP EXPO 2016 – kategorie do 60 m2
GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
PALIS Plzeň, spol. s r.o.
Krbystyle, s.r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ TOP EXPO 2016
TWIN s.r.o.

CENY TOP EXPO 2016 – kategorie nad 60 m2
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
PRESBETON Nova, s.r.o.
ISOTRA a.s.
Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů soutěže GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo
v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA.
Vyhlašovatel obou soutěží je ABF, a.s.
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