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/číslo 8/ září 2017 
 

JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU SLAVÍ 120 LET! 

 
Firma JELÍNEK dnes patří k nejstarším firmám 
nejen v České republice, ale také v celé Evropě. 
Historie rodinné nábytkářské firmy JELÍNEK – 
výroba nábytku s.r.o. spadá do roku 1897, kdy 
prapraděda současných vlastníků začal vyrábět 
kvalitní nábytek z masivního dřeva.  V této 
tradici firma pokračuje již více než 120 let.  
 
Spojením moderních technologií a poctivé 
řemeslné práce je firma schopna pružně reagovat 
na atypická přání zákazníků. Vyrábět nábytek na 
zakázku v prvotřídní kvalitě k maximální 
spokojenosti zadavatele. Firma JELÍNEK přikládá 
mimořádnou důležitost nejen kvalitě svých výrobků 
a odváděné práce, ale také designu nábytku, který 
vyrábí. Ve spolupráci s předními českými i 
zahraničními designéry vznikly nábytkové kolekce, 
které se u náročné klientely těší velké oblibě. Při 
výběru materiálů a způsobu zpracování sází firma 
na absolutní zdravotní nezávadnost. Výroba 
společnosti JELÍNEK je šetrná k životnímu 
prostředí.  
 
Kvalita výrobků firmy JELÍNEK je pravidelně 
prověřována náročnými testy ve státní zkušebně. 
Mnohé výrobky tak opakovaně získaly prestižní 
ocenění jako ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK nebo 
CZECH MADE. Za mimořádně kvalitní design, 
získala společnost JELÍNEK několikrát ocenění 
NÁBYTEK ROKU.  
 
JELÍNEK v termínu 5. – 8. října 2017 vystavuje na 
veletrhu FOR INTERIOR v Praze (hala 3B, stánek 
04). 
 

 

 
 

 
 

 

NOVINKA OD SYKORY – KUCHYNĚ DIAMOND   

 
Sykora představil kuchyni Diamond, další z 
novinek pro rok 2017. Plnoformátová 
profilovaná dvířka horních boxů i vysokých 
skříní jsou z kouřového dubu a dubu antického 
s reliéfem. Nalakovány revolučním lakem 
Evermatt v barvě Terra Brown a promíchány s 
titanem. Kov najdete v nice ostrůvku, 
rámečcích skříněk i v úchytkách. Svislé skříňky 
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jsou navíc zušlechtěné temným sklem Bronz.  
 
Sykora nabízí na svých kuchyních dvířka v 
dubovém dekoru lisovaná speciální 3D technologií. 
Díky tomu má každý milimetr plochy bezchybný 
vzhled. Ten je dosažen také pečlivým opracováním 
hran, které je prováděno ručně. Dvířka jsou 
strojově přesná a zároveň ručně opracovaná. 
Sykora při výrobě dbá na sebemenší detail. 
Zákazník tak užije velkolepost nádherného 
materiálu a exklusivní zpracování.  
 
Kuchyně Diamond je lakovaná unikátním lakem 
Evermatt. Revoluční nanotechnologie zaručuje, že 
je 5x odolnější než jiné laky. Neulpívají na něm 
otisky prstů, zabraňuje tvoření lesklých oblastí a ani 
časem neztrácí své estetické vlastnosti.  
 
Nanotechnologie poskytuje nábytku po celou dobu 
životnosti ochranu i úžasný přirozený vzhled. To je 
pro vysoce namáhaný kuchyňský nábytek 
rozhodně velký přínos. 

 
 

 

 

HANÁK NÁBYTEK  PŘEDSTAVIL NOVÉ JÍDELNÍ STOLY  

 
Firma HANÁK NÁBYTEK právě představila 
novou kolekci exkluzivních jídelních stolů, které 
jsou součástí jejího INTERIOR CONCEPTU, 
domova v jednom designu a kvalitě. Zákazníci 
si ve většině případů kupují ke kuchyni HANÁK 
i stůl téže značky. Preferují totiž sladěný 
interiér, proto oceňují nabídku stolů téže 
značky ve stejném vzhledu, provedení a 
zmíněné důležité kvalitě. To většina konkurence 
nenabídne. 
 
Nové modely jdou ruku v ruce s nejnovějšími 
trendy a součástí kolekce je i výběr dosavadních 
nejoblíbenějších stolů. Každý zákazník si najde 
svého favorita, nabídka je opravdu různorodá. 
Zájemci ji najdou na webu výrobce. V krátké době 
přinese HANÁK i novou kolekci konferenčních stolů 
nebo inovované ložnice. Novinky byly k vidění i na 
výstavě FOR ARCH v pražských Letňanech. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.hanak-nabytek.cz/
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PODZIM PLNÝ TONu! 

 
Značka TON během září, října a listopadu ukáže 
své letošní novinky v několika evropských 
městech. Kolekci Alba, stůl Lasa, lounge křeslo 
Merano a věšák Fleur si budou moci 
prohlédnout návštěvníci design weeků v 
Londýně, Vídni, Varšavě, Praze a dalších 
českých městech. Kromě toho se dočkají 
znovuotevření také dva showroomy, které 
prošly kompletní rekonstrukcí. 
 
„Sled podzimních aktivit odstartoval 21. září veletrh 
Designjunction, který se konal na londýnském 
King´s Crossu v prostorách Cubitt House," uvedl 
ředitel marketingu TON, Jan Juza. Hlavním 
tématem tohoto, ale i dalších podzimních veletrhů, 
budou produkty, které TON v roce 2017 uvedl - 
první celočalouněná kolekce Alba, věšák Fleur z 
ručně ohýbaného dřeva a nové prvky oblíbené 
kolekce Merano, lounge křeslo a stoly Lasa.  
 
Z Velké Británie se TON přesune do Rakouska, 
konkrétně Vídně, kde se od 29. září do 8. října 
koná Vienna Design Week. "Během něj máme 
připraveno několik akcí. Hned od prvního dne si 
mohou návštěvníci hlavní budovy odpočinout v 
pop-up café při sezení na našich produktech. Ty, 
které láká nahlédnout pod ruce řemeslníků v 
Bystřici pod Hostýnem pak ve dnech 2., 3. a 4. října 
bude na exkurzi bezplatně odvážet speciální 
mikrobus. Vyvrcholením se 5. října stanou oslavy 
prvního výročí otevření tamního showroomu," 
popsal Juza.  Prostory prodejny na Rudolfsplatz se 
od 6. do 8. října zapojí ještě i do akce Design 
District. Ta transformuje 1. vídeňský okrsek na 
výjimečný designový prostor. Kromě speciální 
otevírací doby akce obsahuje i doprovodný 
program v centru města. Ve stejném datu jako 
Design District se koná také veletrh Home Expo v 
polské Varšavě. Zde bude TON, a všechny jeho 
nové produkty, situován v hale F, stánku 15. 
 
Zbylé tři výstavy pak firma absolvuje na domácí 
půdě. "Během pražského Designbloku nás budou 
moci příchozí najít hned na dvou lokacích. V 
Superstudiu máme na ploše P13 připravenu 
interaktivní expozici podle návrhu Jana Plecháče a  
Henryho Wielguse. V praxi si pak náš nábytek 
bude možné vyzkoušet v instalaci Canapé, kterou 
připravuje Soffa," popsal Jan Juza. Kromě hlavního 
města TON zavítá v termínu 13. až 19. listopadu na 
Plzeň Design Week. Poslední akcí roku bude od 
24. do 26. listopadu Meat design v Ostravě. 
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Program v říjnu doplní ještě akce na dvou 
prodejnách. "Po kompletní rekonstrukci oficiálně 
otevřeme showroomy v Brně Modřicích a Berlíně," 
objasnil Juza. Prostory v brněnském interiérovém 
centru SOHO vznikaly podle návrhů Jana Plecháče 
a Henryho Wielguse. V Německu společnost 
spolupracovala s architektonickým studiem SOA. 
"Věříme, že nové prodejny zpříjemní zákazníkům 
nákup a budou pro ně zároveň inspirativní," dodal 
na závěr Juza. 
 

 

REALIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OD ARBYDu 

 
Výrobní společnost ARBYD CZ se může pochlubit 
další realizací. Tentokrát se jedná o vybavení 
interiérů výrobní společnosti.   
 
ARBYD vybavili interiér a kanceláře společnosti allkabel 
s.r.o. Součástí dodávky byly mimo kancelářského 
nábytku i obklady stěn s reverzními dveřmi, recepce a 
prostory zázemí jako jídelna a šatny.  
 
Základní kombinace dekorů je dub bruno s matnou 
bílou barvou. Nábytek vyrobila a dodala společnost 
Arbyd CZ s.r.o., projekový manažer byl Pavel Šefl DiS. 
dle projektu a návrhu od AREA  group s.r.o., Ing. arch. 
Hana Boříkové. 
 

  
 

      
 

 
 
 

 
 

  

NOVÉ KŘESLO MAANES OD ZNAČKY VESPERA 

 
Podle návrhu arch. Michala Postráneckého vzniklo 
nové křeslo. Díky první instalaci v objektu Mánes v 
Praze, dostalo jméno Maanes. Nyní bylo zařazeno 
do standardní nabídky výrobní společnosti Dýhy 
Večeřa a spol. pod značkou Vespera.   
 
Křeslo připomíná prvorepublikovou dobu a 
nonšalantnost. Nadčasová jednoduchost jeho tvarů 
snoubená s prostorovou otevřeností, nese stopy snahy 
přinést do našich domovů kavárenský pocit ležérnosti. 
Když do křesla usednete, ocitnete se rázem v jiném 
čase a místě. 
 
Těžká podstava sedáku s robustními nožkami a nad 

      

 
 

 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2
http://www.vespera.cz/media/maanes-galerie-bok/133.jpg
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nimi lehká stavba opěráku bez područek, který křeslu 
dává překvapivou vizuální lehkost. I přes to, když se do 
křesla posadíte nebo s ním budete chtít manipulovat, 
zjistíte jeho poctivou konstrukci a solidnost. 
 
Křeslo jistě není pro každého, ale tak to má být. 
Některé designové kusy nábytku jsou o emocích a 
radosti z jejich používání. Navíc, křeslo může nabývat 
různých výrazových póz a překvapivě se proměňovat 
podle přání zákazníků.  
 

 

 

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA JSOU NA BONAMI.CZ 

 
Aby společnost Jan Ficek Dřevovýroba inspirovala 
ještě více potenciálních zákazníků, spolupracuje 
nyní s Bonami.cz. Tento kreativní eshop přináší 
každý den designové kousky až k zákazníkům 
domů. 
 
Bonami bylo založeno v České republice v roce 2013 s 
cílem nabídnout inspiraci a hezké a kvalitní 
home&decor produkty. Postupně se rozrostlo do 
dalších 3 zemí - Slovenska, Polska a také Rumunska. 
Kromě kampaní plných neokoukaných produktů a 
čerstvé inspirace nabízí také tisíce hezkých kousků 
skladem, a to od malých dekorací a doplňků až po 
velký nábytek. 
 

      
 

  

DESIGN NÁBYTKU – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ MENDELU 

 
Přehlídka semestrálních prací z ateliérové tvorby 
studentů Ústavu nábytku, designu a bydlení. Jedná 
se o velkou výstavu, kdy studenti i veřejnost může 
spatřit průřez výuky ateliérové tvorby studentů ve 
studijním programu Nábytek a Design nábytku. 
Souběžně bude v Brně probíhat první ročník Brno 
Design Days se zajímavým programem přednášek a 
wokshopů.   
 
V krásných prostorách Místodržitelského paláce bude 
vystaveno více jak 55 exponátů (prototypů nábytku, 
světel a interiérových doplňků), které budou doplněny 
40 postery. Na vernisáži budou oficiálně představeny 
nové reklamní předměty pro Lesnickou a dřevařskou 
fakultu, které navrhl v rámci semestrální práce student 
Filip Dočkal. Výstava vznikla s podporou Moravské 
galerie v Brně. 
 
Výstava: 4.-8. 10. 2017. Vstupné: zdarma. Otevírací 
doba MG:středa - neděle 10.00 - 18.00 hod, čtvrtek 
10.00 - 19.00 hod Kurátor výstavy: Ing. Jiří Tauber, 
Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. 
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Pořadatel: Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnická 
a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
Moravská galerie v Brně.  
 

 

TISKOVÁ KONFERENCE AČN PŘI 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.  
 

      
 

  

 

 

 

 

 

 


