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/číslo 7/ srpen 2017 
 

HANÁK NÁBYTEK OTEVŘEL NOVOU PRODEJNU V MOSKVĚ! 

 
 
 
HANÁK NÁBYTEK otevřel další prodejnu v 
největší ruské metropoli. Ukazuje to, že se na 
ruském trhu značce daří! HANÁK je vyhledáván 
klienty, kteří pro své bydlení vyžadují prvotřídní 
kvalitu.  
 
Nová moskevská prodejna patří mezi designové 
showroomy HANÁK. Ty po celém světě přináší 
vždy ty nejnovější trendy a nejaktuálnější kolekce 
nábytku HANÁK. 
 
Opening proběhl v červenci. Značka HANÁK je u 
ruských klientů dlouhodobě oblíbená. Lze říci, že 
jsou jí věrní v každé době. Bez ohledu na aktuální 
politickou nebo ekonomickou situaci. 

 

 
 

 
 

AČN MÁ NOVÉHO ČLENA – BJS CZECH   

 
BJS Czech s.r.o. se stala novým členem AČN. 
BJS je významný dodavatel nábytkářského 
řetězce IKEA. Společnost BJS ve svém závodě 
v Humpolci zaměstnává přes 500 zaměstnanců 
a její roční obrat dosahuje 1,7 mld. Kč.  
 
BJS Czech s.r.o. je jeden z největších výrobců 
nábytku v České Republice. Společnost BJS Czech 
zahájila výrobní činnost v České republice 
počátkem roku 2006. Specializuje se zejména na 
výrobu interiérového nábytku s úzkým zaměřením 
na lakování nábytkových dílců a balení nábytku do 
plochých kartonů.  
 
BJS Czech je vybavena vysoce výkonnými linkami. 
Ty zajišťují maximální efektivitu výroby a potřebnou 
kvalitu. Zařízení poskytují ohromnou kapacitu pro 
lakování plošných dílců. Jedná se o kombinovanou 
technologii navalování a stříkání barev na vodní 
bázi s UV tvrzením. Tím, že společnost nepracuje 
s rozpouštědly, šetří životní prostředí a zlepšuje 
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pracovní podmínky pro zaměstnance. Drtivá 
většina produkce je exportována do celého světa. 

 

LD SEATING ZVYŠUJE JIŽ NYNÍ VYSOKOU KVALITU A PRODLUŽUJE ZÁRUKU!  

 
Provedené konstrukční změny u sérií Element a 
Web Omega umožnily společnosti LD seating 
poskytovat zákazníkům na tyto řady sedmiletou 
záruku. Sedmiletá záruka se na uvedené 
modely vztahuje standardně. 
 
Kromě konstrukčních změn a nové prodloužené 
sedmileté záruky u modelů Element a Web Omega 
se výrobce LD seating rozhodl prodloužit záruku i 
na některé série židlí. Konkrétně se jedná o židle 
sérií Seance, Seance Art a Seance Care.  
 
Výrobce k tomuto záměru přivedly dlouhodobě 
výborné zkušenosti s těmito modely. Proto se LD 
seating rozhodl dát pro tyto série standardně 7 let 
záruky. Takto dlouhá záruka rozhodně není u 
konkurence běžná a prokazuje vysokou kvalitu 
produktů. 
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JECH CZ OTEVŘEL NOVOU PRODEJNU V OC ŠESTKA 

 

 
 
Nově otevřená prodejna výrobní společnosti 
JECH CZ v obchodním centru Šestka nabízí 
skvělou dopravní dostupnost ze západních 
Čech a levého břehu Vltavy. Šestka je klidné 
obchodní centrum zaměřené na rodiny s dětmi. 
 
Společnost JECH CZ dbá na to, aby v každé z 
prodejen zákazníka přivítaly milé asistentky, které 
mají mnohaleté zkušenosti v oboru nábytku a 
interiérů. Díky zaškolení a zkušenostem jsou 
schopny dobře poradit ve všech oblastech výběru. 
Ať už půjde o novou sedací soupravu, její tvar, 
funkci, design i ladění barev potahů. Na všech 
podnikových prodejnách se JECH snaží mít 
zastoupený celý sortiment sedacích souprav a 
křesel. 
 

              
 

 

 
 

PROFIL NÁBYTEK VYBAVUJE NÁJEMNÍ KOMPLEX LUKA LIVING V PRAZE 

 
Luka Residential je developerský projekt nájemních 
bytů. Jeho tvůrci čerpali inspiraci především 
v zemích na západ od našich hranic. Společnost 
PROFIL NÁBYTEK vybavuje nábytkem interiéry 
bytů v tomto residenčním projektu. Obecně se 
jedná o byty s vysokou přidanou hodnotou.   
 
Byty jsou založeny na zřetelném konceptu, jak a kam 
posunout nájemní bydlení v České republice. Nabízejí 
uživatelům rozhodně více, než běžné byty v činžovním 
domu nebo paneláku. Společnost se rozhodla jít 
naprosto jinou cestou a určit nový trend bydlení.  
 
V Luka Living najdou klienti tiché byty, zdravotní 
matrace, krby, v garážích nabíjející stanice pro 
elektromobily nebo vjezd přes scan SPZ. Dále svým 
nájemníkům nabídnou možnost sledovat spotřebu 
energie svého bytu na svém tabletu nebo výtahem sjet 
přímo do obchodního centra, kde najdou veškeré 
služby. 
 
Společnost PROFIL NÁBYTEK momentálně pracuje na 
první etapě projektu, která čítá výrobu a montáž 
vybavení několika desítek bytů.  
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ARBYD CZ VYBAVIL NÁBYTKEM KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI EPT CONNECTOR 

 
Prostory kanceláří společnosti Ept Connector s.r.o. 
včetně zázemí jako jsou šatny, jídelna a kantýna 
vybavila výrobní společnost ARBYD CZ nábytkem. 
Nábytek je v nadčasových odstínech šedé barvy, 
doplněn kontrastním černým a červeným sedacím 
nábytkem.   
 
Německá společnost Ept Connector s.r.o je 
významným výrobcem elektrické spojovací techniky pro 
mezinárodní trh. Nábytek navrhla, vyrobila a dodala 
společnost Arbyd CZ s.r.o. Projektovou manažerkou 
byla Ing. arch. Kateřina Škorpilová.  
 

      
 

 
 

  

HANÁK VYSTAVUJE NA FOR ARCHu 

 
Expozici výrobce HANÁK NÁBYTEK naleznete na 
mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. 
Veletrh se koná v pražských Letňanech od 19. do 
23. září. HANÁK NÁBYTEK bude vystavovat v hale 
2, expozice 2B07. 
 
HANÁK Představí to nejlepší z INTERIOR CONCEPTU. 
Na ploše 110 m2 uvidíte kuchyňský nábytek, obývací 
pokoj, šatní skříně, interiérové dveře. Překvapením 
bude nová kolekce stolů, židlí nebo exkluzivních 
sedacích souprav HANÁK. 
 

      
 

  

AČN PŘIPRAVUJE TISKOVOU KONFERENCI V PRVNÍ DEN FOR INTERIOR 

 
5. října 2017 v 10:15 hodin se na PVA EXPO PRAHA 
Letňany, vstupní hala I., sál č.2, bude konat tisková 
konference AČN. Od 5. října do 8. října bude 
probíhat veletrh FOR INTERIOR.   
 
Na tiskové konferenci budou představeny statistické 
údaje z oboru výroby nábytku. Dále odstartuje devátý 
ročník Ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.  
 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2
http://www.hanak-nabytek.cz/

