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/>Targi s� odpowiedzi� na potrzeby dzisiejszego �wiatowego rynku budownictwa.Dla
projektant�, architekt�, wykonawc� oraz inwestor�, a tak�e samych u�ytkownik�, targi s�
doskona�ym miejscem do poznania najnowszych trend� i pomys�� w tej bran�y. Na
targach zaprezentowano wiele produkt�, mi�zy innymi drzwi oraz systemy drzwiowe, sufity
podwieszane, pod�ogi, �ciany zieleni ze specjalnym systemem nawadniania, systemy
ocieplania dom�,r�ego rodzaju p�ytki ceramiczne i posadzki epoksydowe. Firmy
prezentuj�ce swoje towary zachwyci�y odwiedzaj�cych nowymi pomys�ami,
innowacyjno�ci� oraz nowoczesno�ci�. Cz�to bardzo proste rozwi�zania okaza�y
si�wyznacznikiem komfortu i estetyki wn�rzarskiej, a rzeczy wykonane z najprostszych
materia��, takich jak chocia�by szk�o, zachwyca�y form�. Warto zwr�i�uwag�na nowe
trendy, kt�e kreuj� tego typu targi. W tym roku da�o si�zauwa�y�odej�cie od bogatego
wzornictwa, kolorystyki, na rzecz minimalizmu oraz jednolitych kolor� i form. Oczywi�cie
pojawi�o si�wiele produkt�, kt�e ��czy�y kolory czy struktury, natomiast z zachowaniem
zasad estetyki i klasyki.</p> <p style="text-align: center;"><img
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bogato zdobione, z�ocone �yrandole,ale w po��czeniu z bardzo prostymi, jednolitymi
wn�rzami. Ten trend jest teraz niezwykle modny na Wschodzie i w�a�nie g��nie do
wschodnich odbiorc� kierowany. Bardzo popularne okaza�y si�te� materia�y g�adkie,
lakierowane i szklane. Doskonale prezentowa�y si�one na p�ytkach ceramicznych czy
drzwiach. Nawi�zuj�c do drzwi, niezwykle popularnym i innowacyjnym trendem okaza�a
si�ich niestandardowa wysoko�� Pokazywane drzwi by�y bardzo wysokie, cz�to pod sam
sufit, a na dodatek bez o�cie�nic, czyli licuj�ce si�ze �cian�. Projektanci i tw�cy zadbali
nawet o takie detale jak zamki zamontowane wewn�trz drzwi, gdzie jedynym wystaj�cym
elementem jest klamka. Taki minimalizm, po��czony z nowoczesnymi systemami otwierania i
zamykania, ukrytymi progami, mechanizmami i szynami do przesuwania drzwi, wprost
zachwyca�. Kolejnym produktem, prezentowanym na MADE Expo, kt�emu warto
si��przyjrze� s� �ywiczne posadzki epoksydowe. Jeszcze ma�o znane w Polsce, natomiast
warte zaprezentowania ze wzgl�u na wyj�tkow� odporno��przy zachowaniu wzgl��
estetycznych oraz szerokiej gamy wzor� i kolor�. S� to posadzki, kt�e k�adzie si�nie tylko w
gara�ach czy magazynach, s� doskona�e r�nie� do pub�, kawiarni, galerii czy innych lokali
u�yteczno�ci publicznej, ale tak�e do dom�. Posadzki te nadaj� oryginalny charakter
wn�rzom, w kt�ych si�je stosuje. Maj� wysok� odporno��na uszkodzenia mechaniczne czy
detergenty - s� <br />wi� trwa�e i �atwe do utrzymania w czysto�ci. Dodatkowo nie
przepuszczaj� wody, zapobiegaj� pyleniu, ale przede wszystkim s� doskona�ym motywem
dekoracyjnym. Posadzki epoksydowe posiadaj� ogromn� gam�kolor� i wzor�, daj�
mo�liwo��uk�adania ich w cienkich warstwach, co pozwala projektantom na zastosowanie
ciekawych rozwi�za�b�d� pokrycie nimi starych pod��, bez potrzeby ich zrywania. Posadzki
te zachwyca�y kolorami, wzorami, czasem wr�z przypomina�y obrazy ze sztuki wsp�zesnej.
Mo�na wykonywa�je w dowolnym kolorze, b�yszcz�ce, po�yskuj�ce, per�owe, matowe,
p�atowe, ale tak�e z zastosowaniem brokat�, metalizuj�cych odcieni, grafiki, zatapiania
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przedmiot� czy zdj�. Jest to rodzaj innowacyjnych pod��, kt�y zapewne zyska ogromne
powodzenie w domach mieszkalnych, przede wszystkim w �azienkach, kuchniach czy
korytarzach, gdzie na og�stosuje si�p�ytki. Nale�y doda� �e elementy z �ywicy �wietnie
nadaj� si�r�nie� na �ciany, jako motywy dekoracyjne.Innym produktem, kt�y r�nie�
zaskoczy� odbiorc� niesamowitym designem by�y podwieszane sufity.</p> <p
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o�wietlenia urzeka�y innowacyjno�ci�. Warto zauwa�y� �e na suficie mo�na
mie�w�a�ciwie wszystko, zaczynaj�c od falistych o�wietlonych form, po dekoracyjne wzory,
np. gwiazdki, panterk� drzewa, artystyczne obrazy czy po prostu g�adkie, �wiec�ce,
po�yskuj�ce lub metalizuj�ce powierzchnie. Targi MADE Expo to miejsce, kt�e powinni
odwiedzi��wszyscy pracuj�cy w bran�y budowlanej, projektanci, architekci, sprzedawcy
produkt� z tej dziedziny ale tak�e sami wykonawcy.</p> <p style="text-align:
justify;">Przygotowa� : Micha� Jodko</p>
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