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/číslo 5/ květen 2017 
 

TON MÁ RED DOT! 

 
Kolekce Leaf od italského studia E-ggs získala 
další, v pořadí již sedmé ocenění. Židle a stůl, 
které TON představil na veletrhu Salone del 
Mobile v loňském roce, byly nyní oceněny také 
titulem Red Dot Design Award.  
 
"Naší snahou bylo navrhnout produkt, který bude 
lehký, funkční a propojený s filozofií TONu i jeho 
výrobním procesem," řekla Gaia Giotti ze studia E-
ggs. "Protože se společnost věnuje práci se 
dřevem, rozhodli jsme se inspirovat přírodou a 
stromy. Masivní základ stolu i židle symbolizuje 
kmen. Lehké, lisované sedadlo s opěrkou jsou 
zase odkazem na listy. Jejich tvar jde pozorovat 
také v průřezu zádové opěrky," dodala Giotti.  
 
Při vývoji byl kladen velký důraz také na ergonomii 
a pevnost konstrukce. Testuje se na váhu sto třicet 
kilogramů v cyklu téměř půl milionu simulovaných 
sednutí.  I přes nízkou hmotnost tak dokáže bez 
problému vyhovět náročnému provozu restaurací i 
privátním interiérům. "Jsme velmi rádi, že porota 
poprvé ocenila také stůl," sdělil Jan Juza, 
marketingový ředitel TONu. "S židlemi jej spojuje 
oblý detail na horním zakončení nohou. Vizuálně 
nejefektivnější je na něm však řešení stolového 
plátu," dodává. Ten je díky lubu na podnož napojen 
tak, že při pohledu z řady úhlů vypadá, jako kdyby 
levitoval. Stůl je dostupný ve dvou tvarových 
provedeních – obdélníkovém a kruhovém. "Úspěch 
kolekce dle mého názoru tkví v čistotě tvarů a 
jednoduché, přitom silné myšlence, kterou je vztah 
k přírodě," dodává Juza.  
 
Pro TON je Red Dot za kolekci Leaf již třetím v 
historii. Poprvé jej získalo v roce 2011 křeslo 
Merano Alexandera Guflera, v roce 2016 jej 
následovalo lounge křeslo Split designéra Arika 
Levyho. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU: ZIRBE MÁ BLAHODÁRNÉ ÚČINKY!  

 
Pobyt v ložnici ze vzácné ZIRBE zlepšuje zdraví 
a prodlužuje život. Tvrdí to společnost JELÍNEK 
– výroba nábytku, která vyrábí nábytek z 
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masivního dřeva již 120 let. JELÍNEK představil 
na jarních veletrzích v Nitře, Praze a v Brně 
ložnici BETINA z vysokohorské dřeviny ZIRBE. 
Ta sklidila nebývalý úspěch.  
 
Na všech veletrzích poutala vzácná dřevina 
nebývalou pozornost návštěvníků všech věkových 
kategorií. Ložnice zaujala rovněž odborníky a byla 
na veletrzích 3x oceněna. Hlavními důvody pro 
udělená ocenění byl především soulad materiálu a 
konstrukčního řešení v ekologickém konceptu jako 
bio nábytek.  
 
Vysokohorská dřevina zirbe je nazývána královnou 
Alp. Roste v nadmořské výšce 1600 m a dožívá se 
až 400 let. Za svůj život střádá strom pozitivní 
energii, kterou po zpracování do nábytku uvolňuje 
do svého okolí. Levitující řešení ložnice BETINA 
oslovilo rakouského zákazníka, který má zájem na 
dalším rozšíření kontraktu. 
 
Každý díl nábytku zirbe je perfektně ručně 
vybroušen a není povrchově upraven žádným 
lakem ani olejem. Jen tak může čisté dřevo volně 
dýchat a blahodárně působit na lidský organismus. 
Dřevina obsahuje těkavou látku pinosylvin, která 
dřevo přirozeně konzervuje. www.jelinek.eu 

 
 
 
 

 

 

SYKORA: NEVÍDANÉ PŘEDNOSTI NANOTECHNOLOGIÍ 

 
Již více než rok používá společnost SYKORA 
pro finální úpravu povrchů speciální lak 
Evermatt. Díky revoluční nanotechnologii je 
odolný vůči leštění a ani časem neztrácí své 
estetické vlastnosti. Zabraňuje tvoření lesklých 
oblastí a po celou dobu poskytuje nábytku jak 
ochranu, tak úžasný, přirozený vzhled. 
 
Evermatt je transparentní polyuretanový, 
dvoukomponentní lak ve velmi hlubokém matu s 
pouhými 5-ti jednotkami lesku. Výsledky odborných 
testů prokázaly, že je až 5x odolnější než běžné 
laky. Má výbornou chemickou i mechanickou 
rezistenci a unikátní světelnou stálost. Mezi jeho 
přednosti také patří extrémně vysoká odolnost proti 
opotřebení, poškrábání i otiskům prstů. 
 
Lak s nanotechnologií vyniká extrémně vysokou 
mechanickou i chemickou odolností. Až s časem 
zákazníci ocení barevnou stálost. Lak je 
uživatelsky komfortní a příjemný na dotek, zároveň 
i odolný proti otiskům prstů. Dosahuje hlubokého 
matu (5 jednotek lesku). Lak Evermatt je testovaný 
německou společností Erichsen.  
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DŘEVODÍLO ROUSÍNOV ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK 

  
DŘEVODÍLO Rousínov je český výrobce nábytku a 
dřevěných výrobků s tradicí od roku 1945. 
Dřevodílo se dlouhodobě orientuje na vysokou 
kvalitu odváděné práce. V posledních několika 
letech společnost rychle a stabilně roste. V květnu 
letošního roku proběhla ve společnosti Dřevodílo 
Rousínov kontrola a certifikace zakázkové výroby. 
Na základě prověření byla společnosti udělena 
značka Česká kvalita – Nábytek.  
 
V roce 2016 se dokonce podařilo meziročně zvýšit 
obrat o 60 %. Zároveň i výrazně investovat do 
nejnovějších dřevoobráběcích technologií od 
německého výrobce Homag. O vysokou kvalitu výroby 
se nyní stará okolo 40 zkušených odborníků, kteří 
využívají moderně vybavené prostory o rozloze přes 
4000 m2. Konstruktéři pracují ve 3D a využívají 
profesionální software SolidWorks s nástavbou Swood. 
Řemeslníci mají k dispozici více než 60 pracovních 
stanovišť, kompletně vybavených pro práci s jakýmkoli 
druhem nábytkového materiálu. Využívají mimo jiné i 
několik moderních počítačem řízených strojů. Za 
společností stojí více než 70letá řemeslná tradice ve 
výrobě kvalitního atypického i sériového nábytku. Dále 
spolupráce s profesionálními řezbáři, čalouníky, pasíři 
či kameníky zaručuje, že Dřevodílo dokáže vyhovět i 
velmi náročným klientům v jejich nejnáročnějších 
požadavcích. 
 

              
 

 

 

LB BOHEMIA ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK 

 
Ve společnosti LB BOHEMIA s.r.o. v květnu 
letošního roku proběhla úspěšná kontrola a 
certifikace na značku Česká kvalita – Nábytek.   
 
Firma LB BOHEMIA, s.r.o. byla založena v roce 2000 a 
podařilo se jí svými speciálními matracemi pro 
dlouhodobě ležící a nemocné pacienty zaujmout na 
trhu významné místo. Matrace z LB Bohemia oceňují 
nemocní ve všech sousedních zemích, ale i třeba ve 
Velké Británii.  
 
Nosnými programy společnosti v současné době jsou: 
KOMPLETNÍ PÉČE O LŮŽKO, VŠE PRO ZDRAVÝ 
SPÁNEK, HOTEL PROFI. Všechny tyto programy je 
samozřejmě zapotřebí přizpůsobovat i individuálním 
požadavkům zákazníků.  
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PROFIL NÁBYTEK VYBAVIL ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY A ROBOTIKY 

Nábytek od výrobní společnosti PROFIL 
NÁBYTEK zamířil do interiérů Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v 
Praze. 
 
V Praze vyrostlo vědecko-výzkumné pracoviště, 
které dosahuje špičkové světové úrovně. Je to právě 
humpolecká firma PROFIL, kdo vybavuje vnitřní 
prostory tohoto objektu. 
 
Jedná se o dlouholetý projekt se zaměřením na 
revitalizaci stávajícího prostoru Technické menzy. 
Cílem je proměnit jej v adekvátní prostor pro činnost 
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. 
V plánu je postupné budování národního vědecko-
pedagogického pracoviště světové úrovně.  
 
Profil je znám výrobou vysoce kvalitního nábytku. 
Pro práci řady vysokoškoláků, vědců a odborníků z 
tuzemska i ciziny je důležité, aby nábytek maximálně 
vyhovoval potřebám, ale i plnil důležitou estetickou 
funkci. Aby nový nábytek poskytoval komfortní a 
příjemné pracovní prostředí. 
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