
Zakres tematyczny targów HOME DÉCOR 
Thematic scope of the HOME DECOR fair 
 
 
 
DEKORACJE / DECOR 
Galanteria dekoracyjna / Small ceramics 
Lustra, zegary / Mirrors, Clocks 
Obrazy, plakaty, fotografia/ Pictures, posters, photography 
Rzemiosło artystyczne, makramy, gobeliny / Wicker products, macramé, tapestries 
Zapachy i perfumy do wnętrz, odświeżacze powietrza/  interior fragrances and perfumes, air fresheners 
Świece, świeczniki / Candles, candlesticks 
Kwietniki, donice, osłonki / Flowerbeds, flower pots and flower boxes 
Funkcyjne tablice korkowe, magnesowe / Functional cork and magnetic boards 
 
ŚWIATŁO / LIGHT 
Oświetlenie wewnętrzne i  zewnętrzne / Interior and exterior lighting 
Źródła światła oraz komponenty i akcesoria / Light sources, components of electric accessories 
Abażury, klosze, osłony źródeł światła / Lampshades, bowls, lights sources covers 
 
TEKSTYLIA / TEXTILES 
Tkaniny dekoracyjne / Decorative fabrics 
Firany, zasłony / Window curtains 
Serwety, obrusy / Tablecloths and napkins 
Ręczniki, bielizna pościelowa / Towels, Bed linen 
Koce, kołdry, poduszki / Blankets, Comforters and pillows 
Dywany, wykładziny / Carpets, carpet floorings 
Parawany i przesłony dekoracyjne, panele akustyczne/ Decorative screens and screens, acoustic panels 
Inne artykuły tekstylne  / Other textiles 
 
WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŁAZIENKI/ KITCHEN AND BATHROOM EQUIPMENT 
Porcelana i ceramika stołowa / Porcelain and ceramic tableware 
Sztućce i nakrycia stołowe / Silver plater tableware and decorative dishes 
Platery, naczynia ozdobne, tace / Cutlery and tableware, trays 
Akcesoria łazienkowe, artykuły wystroju łazienki / Bathroom accessories, Bathroom interior design articles 
Akcesoria kuchenne, artykuły wyposażenia kuchni, drobny sprzęt AGD / Kitchen accessories, kitchen equipment 
Wózki i barki na kołach/ Trolleys and barges on wheels 
 
SMART LIVING 
Rozwiązania smart home/ Smart home solutions 
Zamki elektroniczne / Electronic locks 
Kompostownik, nawilżacz, oczyszczasz powietrza/ Composter, humidifier, air purifier 
Sprzęt muzyczny, głośniki, gramofony, kino domowe / Music equipment, speakers, turntables, home cinema 
 
ZDROWIE i ROZRYWKA/ HEALTH and ENTERTAINMENT 
Drobne wyposażenie gimnastyczne/ Small gymnastic equipment 
Elementy do dynamiki ruchowej dla dzieci, hamaki, sakwy, drabinki / Elements for children's dynamics, hammocks, saddlebags, 
ladders 
Stoły bilardowe, tarcze do darta / Billiard tables, darts 
Domowe SPA / home SPA 
   
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ 
Drzwi wewnętrzne / Interior doors 
Systemy zabudowy wnęk / Build in wardrobes 
Schody ozdobne i balustrady / Decorative stairs and balustrades 
Uchwyty, wieszaki, klamki / Handles, hangers, door handles 
Podłogi dekoracyjne / Decorative floors 
Okładziny ścienne, tapety, sztukateria, arrasy, panele ścienne / Wall linings, wallpapers, stucco, tapestries, wall panels 
Farby ozdobne, funkcyjne / Decorative, functional paints 
Ozdobne wewnętrzne tynki, beton, kamień, kafle / Decorative interior plasters, concrete, stone, tiles 
 
USŁUGI W ZAKRESIE ARANŻACJI WNĘTRZ 
WYDAWNICTWA 
ORGANIZACJE BRANŻOWE 


