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Aqua-therm dříve a dnes

Jak jsou naše domovy vytápěny, to je v zimním období věc prvořadého významu. Proto jistě neuškodí, když vám v tomto článku
připomeneme nedávno skončený veletrh o vytápění Aqua-therm. Napsal jej speciálně pro naše Listy odborník, který se této problematice
věnuje už desítky let. Jaké jsou současné trendy ve způsobech lokálního vytápění, určitě bude nejvíce zajímat ty obyvatele Prahy 14, a není
jich málo, kteří bydlí v rodinných domcích a vilkách.

Ve dnech 20. až 24. listopadu 2001 se uskutečnil na Výstavišti v Praze již poosmé mezinárodní odborný veletrh Aqua-therm. Byl zaměřen především na
vytápěcí techniku v celém rozsahu jejího použití a na obory s ní související. Poprvé se konal ve Vídni na jaře roku 1990, kdy se orientoval v první řadě
na prezentaci sanitární a zdravotní techniky, vytápěcí technika byla předvedena spíše jako doplněk. Veletržní správa tehdy zvala k návštěvě i obyvatele
země ležící na sever od Vídně, kteří konečně mohli svobodně vycestovat. Půvabná mořská panna zvoucí z plakátů v celém tehdejším Československu
způsobila, řečeno slovy z písma, putování zástupů na Aqua-therm 90. Doslova, byl jsem při tom. Tisíce exponátů, zvláště sanitární a zdravotní techniky,
technicky a výtvarně na špičkové úrovni způsobovaly u slabších povah "infarktový"stav. Porovnávat vystavená zařízení osobní hygieny s tím, co v té době
bylo u nás v obchodech, bylo otřesné. Pro našince zvlášť šokující byl především fakt, že celé to množství zboží v přebohatém výběru bylo okamžitě
k dispozici. Pro toho, kdo na to měl. Přitom byl Aqua-therm 90 zaměřen speciálně na nábytek pro koupelny.

V České republice se poprvé prezentoval v Praze v roce 1994 a pokračoval v jednoletých intervalech. V uplynulém období došlo k nasycení našeho
trhu zařízeními sanitární a zdravotní techniky a osobní hygieny. Přestala být zajímavá, již tak "netáhla". Proto se přistoupilo ke změně vystavovatelských
priorit. Dominantní se stala vytápěcí technika a vše, co k ní patří.

Vytápěcí techniku prostě umíme a máme se čím chlubit. Je to součást naší tradice, máme to v krvi. Již v rámci Rakouska-Uherska byly Země Koruny
české skvělými strojírnami mocnářství. Aqua-therm 2001 byl toho dokladem. A také vystavovatelský um špičkové evropské úrovně, potvrzený skvělou
prací realizátora a organizátora, formou Progres Partners Advestising, s. r. o., Praha, je nám tradičně vlastní. Postupně tak vyrostl na Výstavišti v Praze
největší zde konaný veletrh. V roce 2001 se putování zástupů do Prahy na Aqua-therm za exponáty stejně krásnými jako před 11 lety opakovalo. I
pouhý výčet technických novinek by přesáhl rozsah této informace.
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