
centrum inovativních materiálů 



Mezinárodní síť matériO působí od 
roku 2000 jako nezávislé informační a 

vzdělávací centrum pro inovativní 
materiály.  

Společně sdílí a neustále rozšiřuje 
materiálové know-how v podobě 

komplexní online databáze i fyzických 
vzorků materiálů. 

Paris┃Prague ┃ Seoul ┃ Shanghai┃Shenzhen┃Casablanca┃Abidjan 



matériO Prague pomáhá svým 
klientům nacházet optimální 

materiálová řešení. 
Poskytuje konzultace, výukovou 

činnost a odborné rešerše.  

Je platformou propojující kreativní 
obory s vědou, výzkumem a 

samotnými výrobci materiálů. 
Zabývá se také environmentálním 

dopadem materiálů a aplikací 
principů cirkulární ekonomiky. 



• online databáze: 

✓ více než 8 500 inovativních materiálů 

✓ denně aktualizovaná 

✓ s kontakty na výrobce 

✓ v anglickém a francouzském jazyce 

✓ snadné vyhledávání pomocí klíčových slov  

✓ možnost vytvářet si vlastní složky 

✓ informace o dostupnosti fyzických vzorků v jednotlivých 

pobočkách  

✓ Ze daily (1 materiálová aktualita denně na  e-mail) 

• showroom matériO Prague: 

✓ více než 3 000 fyzických vzorků materiálů 

✓ přes 1000 odborných publikací 

• seminář matériO Fresh!  

✓ 4x ročně 1,5 hodinový seminář o novinkách ze světa materiálů

Členství matériO Prague 



• systematické vzdělávání pro školy a firmy 

• trendové semináře  

• tématické přednášky 

• semináře matériO Fresh!  

• vzdělávání v oblasti udržitelnosti materiálů 

• přednášky zahraničních odborníků

Semináře a školení

Po dohodě je možné semináře připravit na míru dle 
potřeb klienta.  



• hledání optimálních materiálových řešení  

        dle zadaní a požadavků klienta  

•     rešerše mohou zahrnovat: 

✓ výčet relevantních materiálů 

✓ technické parametry 

✓ informace o ceně, min. množství pro odběr 

✓ kontakty na výrobce či distributory 

✓ fyzické vzorky 

✓ další parametry dle domluvy 

✓ závěrečné posouzení 

• součástí je úvodní a závěrečná konzultace 

• výstup v tištěné či digitální formě 

• v českém nebo anglickém jazyce

Materiálové rešerše



Máte jinou představu?  
Napište nám! 

Rádi Vám připravíme nabídku na míru. 
  

 +420 739 471 317 
info@materio.cz 
www.materio.cz 

Po - Pá: 9:00 - 17:00 

Říčanova 19 
169 00, Praha 6 
Česká Republika

mailto:info@materio.cz
http://www.materio.cz


matériO Prague je součástí firmy HAPPY MATERIALS


