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/číslo 6/ červen 2017 
 

MIAS OC A RIM CZ OTEVŘELI SPOLEČNÝ SHOWROOM V NĚMECKU 

 
18.5.2017 slavnostně otevřely společnosti Mias 
OC a RIM CZ  historicky první společný show-
room v Německu.  
 
Showroom se nachází ve vědeckotechnickém 
parku v Trittau u Hamburgu. Otevření showroomu 
je výsledkem dlouholeté úspěšné spolupráce mezi 
oběma firmami, které se svým výrobním 
sortimentem skvěle doplňují. Na německém trhu to 
rozhodně není první a ojedinělá společná aktivita. 
V minulosti již obě společnosti například 
vystavovaly ve společném stánku na prestižním 
veletrhu Orgatec v Kolíně nad Rýnem. 
 
Mias OC patří 25 let k předním českým výrobcům 
nábytku. Společnost Mias OC je zaměřena na 
dodávky vlastních řešení kancelářských a 
komerčních interiérů. Reference výrobní 
společnosti zahrnují mnoho významných firem v 
Česku i v zahraničí.  
 
RIM CZ s.r.o. vznikla v roce 1991 a od počátku je 
podnikatelským záměrem majitelů vyrábět vlastní 
kvalitní kancelářské židle. Filozofií firmy je vyrábět 
kancelářské židle naplňující záměr zdravého 
sezení. Poznatky z intenzívního výzkumu v oblasti 
ergonomie tak ovlivnily i další vývoj společnosti. 
Slogan "PRO ZDRAVÉ SEZENÍ" a tomu 
odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které 
přispějí ke kultivaci a ozdravění kancelářského 
prostředí jsou hlavním posláním firmy RIM CZ. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

HON move na INTERZUM 2017  

 
Hon-kovo s.r.o. je předním českým výrobcem 
výškově stavitelných stolů. Stoly, kde je možné 
lehce změnit výšku pracovní desky pro práci ve 
stoje, jsou jednoznačným kancelářským 
trendem doby.  
 
Do vývoje firma investovala již před lety. Vlastní 
konstrukční řešení výškově stavitelných stolových 
podnoží se letos rozhodla představit na veletrhu 
INTERZUM 2017 v Kolíně nad Rýnem.  Stánek s 
logem HONmove  a elegantními stoly s průhlednou 
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stolovou deskou přitahoval pozornost už z dálky. O 
návštěvníky rozhodně nebyla nouze.  Z jejich 
reakcí šlo snadno odvodit, s jakým nedostatkem se 
konkurenční výrobci těchto stolů potýkají.  Na 80% 
zájemců testovalo stabilitu stolů lehkým (nebo 
větším) cloumáním! Konstruktéři firmy HON-kovo 
s.r.o. odvedli skvělou práci. Podnože obstály na 
výbornou.   
 
Firma od počátku své existence sází na kvalitu a 
používá výhradně evropské komponenty, což se 
ukazuje jako prozíravé. Zájemci o kvalitní produkty 
se na veletrhu aktivně zajímali o to, z jaké země 
(části světa) komponenty pocházejí. Informaci o 
původu z České republiky kvitovali s uspokojením. 
Veletrh Interzum 2017 bude v historii firmy HON 
zapsán jako jednoznačně úspěšná akce. 
 
Pro úplnost je dobré dodat, že společnost Hon-
kovo s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Hon 
a.s. 
 

 

 
 

 

 

LD SEATING PŘEDSTAVUJE NOVINKU – BAREVNÉ KOSTRY ŽIDLÍ  

Pro vybrané modely série Flexi, Sunrise, Oslo, 
Sky Fresh, Polo+, Sky a Next nyní společnost 
LD seating vyrábí kostry v různých barevných 
provedeních. 
 
Na výběr jsou barvy barevné klasifikace RAL. 
Odstíny barev jsou ovšem vybrány tak, aby ladily k 
sortimentu látek nabízených na čalounění židlí. 
Konkrétní barvy jsou modrá (RAL 5024), červená 
(RAL 3000), zelená (RAL 6021) a žlutá (RAL 
1002).  
 
Cílem firmy bylo vždy nabídnout a zaujmout 
zákazníka kvalitním a osobitým sezením. Splnit 
očekávání zákazníka, je podmínka, kterou si v LD 
seating kladou při vývoji nových výrobků. Důraz je 
směřován zejména na ergonomii, design, 
bezpečnost a kvalitu až do posledního detailu. 
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FMP LIGNUM PŘICHÁZÍ NA TRH S NOVINKOU – POSTELÍ LENA 

 
Výrobní družstvo FMP Lignum přichází na trh s 
novým modelem postele – postelí Lena. Lůžko 
zaujme každého příznivce jednoduchých linií. 
Svým designem, tvarem komponentů a 
zpracováním dává vyniknout kráse přírodního 
dřeva. Celá postel je vyrobena z masivu.  
 
Postel se vyrábí v přírodním provedení v šesti 
základních odstínech moření. Ty jsou navrženy 
podle moderních módních a designových trendů. 
Postel Lena je vyráběna z bukového a dubového 
masivu. Síla materiálu 40 mm a 30 mm zaručuje 
vysoké kvalitativní parametry, jakými jsou pevnost, 
odolnost a stálost nábytku.  
 
Postel je vybavena značkovým kováním, kvalitním 
uložením lamelových roštů a výškovým 
polohováním lehací plochy. 
 

             

 
 

 
 

VÝROBA V TONu JE MAXIMÁLNĚ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

 
Zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí 
je pro TON velkým tématem. V roce 2015 získal 
certifikát PEFC, který se zaměřuje na trvale 
udržitelné hospodaření v lesích a ochranu přírody. 
V současné době firma nakupuje plných 70 % 
dřevěných hranolků z takto certifikovaných zdrojů z 
České a Slovenské republiky.   
 
Ambicí společnosti je však tyto procenta ještě navýšit. 
"Kromě certifikovaného dřeva používáme vodou 
ředitelné laky, třídíme a využíváme odpad a do nabídky 
čalounění jsme právě zařadili kůži od společnosti Elmo, 
která je tou nejekologičtější koželužnou na světě," 
upozornil marketingový ředitel TONu, Jan Juza.  
 

      
 

 

  

 


