
 
 

 

II Targi InterflatDesign.2010 
Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do odwiedzenia drugiej edycji targów 
InterflatDesign.pl, które odbędą się w Łodzi w terminie 22-24 października 2010 r. To 

impreza proponująca nowe, oparte na designerskich propozycjach, spojrzenie na targi 
wyposaŜenia wnętrz. Honorowy patronat nad targami objęli: Marszałek Województwa 
Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi. 
Podczas targów nasi wystawcy zaprezentują najlepsze i najciekawsze wzorniczo produkty 
związane z aranŜacją przestrzeni mieszkalnej i biurowej. 
Na stoisku Wzornii  pokazane zostanie biurko UNO, z włoskiej fabryki mebli biurowych Della 

Rovere które zaprojektował Karmin Rashid oraz wprowadzane dopiero na polski rynek 
wykładziny  tekstylne z holenderskiej fabryki wykładzin obiektowych EDEL. 
Ekskluzywne meble włoskie zaprezentuje firma Panar Meble , zaś meble kolonialne – Albero 
Meble , ciekawe aranŜacje kuchni pokaŜą Drewfor i Ikea .  
Wspaniałe dekoracje okien, firany, tkaniny i tekstylia domowe zaprezentuje Amarello . Nowe 
kolekcje tkanin do osłon okiennych firmy FABER znajdą się na stoisku firmy Śliwi ńska 
Deco . Z tekstyliami domowymi do Łodzi przyjedzie takŜe białostocka Unia .  
Osoby zainteresowane dekoracjami ścian na stoisku firmy Arco  zobaczą m.in.  tradycyjne 
dekoracje, szablony i naklejki oraz nową kolekcję naklejek tekstylnych z filcu. Zaś wszyscy, 
którym bliskie są tematy eco zainteresują się nowością firmy MEDIKON - personalizowaną 

fototapetą zgodną z załoŜeniami „Zdrowy Indoor –ekologia w druku”. Jej wyjątkowość polega 
na zastosowaniu indywidualnego wzoru (zdjęcia grafiki) drukowanego na specjalnej 
fizelinowej lub papierowej tapecie.  
Ciekawą kolekcję dekoracji i lamp moŜna będzie zobaczyć na stoisku Mebli 
Forte. Pink Pug Design  pokaŜe m.in. designerską kolekcję lamp dekoracyjnych 

Convallaria. 
Wśród wystawców są  firmy prezentujące nowe kolekcje podłóg  – Parkiet Line, Acero 
Studio Dobrej Podłogi i Finishparkiet . Specjalnie przygotowaną dla designerów 
propozycję pokaŜe Dywilan . Prokam pojawi się  z ofertą nowoczesnych kominków. 
Podczas imprezy za sprawą S3Art przekonamy się, Ŝe domofon moŜe być takŜe 
designerskim elementem wnętrza. Firma pokaŜe na targach domofony serii Siedle Steel. 
KaŜdy system Steel jest konfigurowany i wykonywany, jako unikat, zgodnie ze 
specyfikacjami klienta. MoŜliwie największa swoboda w zastosowaniu była tylko jednym  
z dwóch celów projektanta. Drugim był perfekcjonizm, cel który wyklucza jakiekolwiek 
kompromisy. 
Wśród wystawców pojawi się takŜe  Kancelaria rzeczników patentowych PATPOL , która 

ponad 40 lat świadczy usługi związane z ochroną własności przemysłowej w Polsce i na 



świecie oraz specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków, wzorów 
uŜytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, jak równieŜ ze zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji. 
WaŜnym załoŜeniem targów jest prezentacja tendencji na 2011 r. W specjalnej strefie 
zorganizowane zostanie forum Trend Design 2011.  W tym roku zrealizowane zostaną cztery 
tematy trendów: Głębia Natury, Przeczucie, Powiew Harmonii, Kolor Desi gn . Twórcą 

koncepcji jest dr Marek Borowiński. Dopełnieniem tej ekspozycji będą seminaria prowadzone 
przez autora trendów. 
Kolejną atrakcją targów będzie tworzony na Ŝywo mural do wn ętrza. Autorem  
i realizatorem tego projektu jest Gregor Gonsior. G otowy mural b ędzie mo Ŝna 
wylicytowa ć podczas aukcji, która odb ędzie si ę w niedziel ę, początek o godz. 15! 
 
Podczas drugiej edycji targów przygotowaliśmy bogatą ofertę imprez towarzyszących: 
warsztatów, prezentacji i konferencji. 
22 października odbędzie się III Konferencja „Ziele ń w mieście” , podczas której poruszana 

będzie problematyka róŜnorodnych funkcji zieleni w miastach . 
Przez wszystkie dni targów w otwartej strefie prezentacji goście będą mogli uzyskać fachową 
wiedzę z róŜnorodnych dziedzin związanych z designem.  
Tradycyjnie podczas targów obędą się wystawy prac studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi i Wy Ŝszej Szkoły Sztuki i Projektowania. 
Organizowana przez nas impreza jest doskonałym miej scem do prezentacji firm, 
nawi ązywania kontaktów biznesowych i poznania najnowszyc h tendencji w designie. 
Godziny zwiedzania:  

Piątek, 22 pa ździernika – 10.30-17.00 
Sobota, 23 pa ździernika – 10.00-17.00 
Niedziela, 24 pa ździernika – 10.00-17.00 
 
PATRONI TARGÓW: 
 

 
 

więcej informacji 

www.interflatdesign.pl 

 
Beata Stasiak  

Kierownik projektu 
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b.stasiak@mtl.lodz.pl  

BoŜena Bednarek 
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Imprezy towarzysz ące: 

Piątek, 22 pa ździernika  

12.00-13.00 Jak i dlaczego chronić wzornictwo  przemysłowe – rodzaje ochrony prawnej, 

Organizator: Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych PATPOL Sp. z o.o., Warszawa  

13.00-14.00 Efektywny marketing internetowy dla architektów 

Organizator: BrainJuice Group, Warszawa 

14.00-14.45 Regulaminy polskich konkursów projektowych, a kradzieŜ własności 

intelektualnej 

Prowadzący: Krzysztof Ginter 

14.45-15.30 Nowatorskie i ekologiczne rozwiązania dekoracyjne  z wykorzystaniem wysokiej 

jakości wielkoformatowego druku cyfrowego” – prezentacja firm Epson Europe B.V. i 

Medikon Polska Sp. z o.o. 

15.30-16.15 Trend Design 2011 – najnowsze trendy w dekoracji wnętrz 

Prowadzący: dr Marek Borowiński 

Sobota, 23 pa ździernika  

12.00-13.00 Czy moŜna zarobić na wzornictwie przemysłowym 

Prowadzenie: Andrzej Potempa prawnik - polski i europejski rzecznik patentowy 

13.00-13.30 Prezentacja Laureata Konkursu Łódź Proponuje Innowacyjni i Kreatywni 2010 

Firma AUTONOMIA Kolekcja „Pamiątka łódzka” 

Organizator: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi. 

13.30-14.30 Trend Design 2011 – najnowsze trendy w dekoracji wnętrz 

Prowadzący: dr Marek Borowiński 

14.30-15.30 I Love Smart Building - współczesne trendy w instalacjach inteligentnych 

• Współczesne trendy w technologiach cyfrowych.  

• Instalacja inteligentna i jej moŜliwości  

• Inteligentny budynek a energooszczędność  

• Nowoczesny design, prestiŜ oraz komfort 

Organizator:  S3ART, prowadzący: Daniel Welfel 

15.30-16.30 Sklep dekoracyjny, który sprzedaje  

Prowadzący: dr Marek Borowiński 

Niedziela, 24 pa ździernika  

12.00-13.00 Nowy wymiar aranŜacji stołu  

Organizator: Promedia Jerzy Osika, prowadzący: Dorota Rudzińska 

13.00-13.45 Szablony dekoracyjne – praktyczne wykorzystanie i techniki aplikacji   

Organizator: Bertoni  

Trend Design 2011 – najnowsze trendy w dekoracji wnętrz 

Prowadzący: dr Marek Borowiński 

15.00-15.30 Aukcja  muralu autorstwa Gregora Gonsiora 


