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/číslo 10/ listopad 2017 
 

INVESTICI ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU ZÍSKAL JELÍNEK I JN INTERIER! 

 
AČN dne 30.10. poprvé udělila Ocenění 
„INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU“. Ocenění bylo uděleno na půdě 
Hospodářské komory ve dvou kategoriích. 
„Malé podniky a drobné podniky“ a v kategorii 
„Velké a střední podniky“. 
 
V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ 
byla v letošním roce na návrh odborné komise 
oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost: JN Interier Česká republika, s.r.o. V 
kategorii „Velké a střední podniky“ byla v 
letošním roce na návrh odborné komise 
oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost: JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 
 
Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i 
laické veřejnosti, že výroba nábytku je 
technologicky náročná. Uplatňují se zde 
nejmodernější technologie. Využívají sofistikované 
softwary. Stroje a zařízení pořizované do výrobních 
firem stojí na technologické špičce. Že to není 
pouze odvětví výroby automobilů, které u nás 
investuje. Ale, že je to i výroba nábytku. Cílem je 
přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků 
nábytku ke kvalitě výsledného výrobku/nábytku. 
Kvalita lze skutečně produkovat na moderních 
strojích / technologiích. Komunikovat zvýšení 
kvality za cenu technologických investic. Ocenění 
má ukázat zájemcům o zaměstnání v oboru výroby 
nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v oboru 
výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní 
znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a 
potenciál oboru výroby nábytku. 
 
Cena zviditelňuje oceněné společnosti, ale pomáhá 
i celkovému vnímání oboru. Dále ukazuje, že na 
moderních technologiích se dosahuje nejenom 
vynikající kvality, ale i vysoké produktivity. Cena 
přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti 
našich výrobců na domácím i zahraničním trhu. 
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Generální partner ocenění: 

 

  
 

Partneři ocenění jsou dodavatelé technologií Epimex a Surplex. 

 

 
Ocenění probíhá pod záštitou  

Hospodářské komory ČR 

 
Odborný mediální partner 

 

TON NA DESIGNBLOKU S ŽIDLÍ ALBA!   

 
TON zaujal Designblok novou kolekcí i 
netradiční expozicí – s kolekcí Alba! 19. ročník 
nejprestižnější české přehlídky designu si 
značka TON nenechala ujít. V areálu Výstaviště 
Praha Holešovice se prezentovala na dvou 
lokacích - instalací podle návrhu Jana Plecháče 
a Henryho Wielguse v Superstudiu a účastí na 
projektu Canapé pod záštitou magazínu Soffa. 
Ze závěrečného hodnocení si pak odnesla hned 
dvě ocenění. 
 
„Titulu Nejlepší nový nábytek pro židli Alba si velmi 
vážíme. Je skvělé, že kromě mezinárodního 
ocenění German Design Award, kde bylo v na 
konci října oceněno křeslo titulem Winner, zaujala 
letošní novinka Alexandra Guflera také tuzemské 
odborníky," řekl ředitel marketingu TON, Jan Juza. 
Alba je pro značku první celočalouněnou kolekcí. 
Jejím pojícím prvkem je tvar sedáku a nožní 
konstrukce z masivního dřeva. Na ni navazuje 
opěrka, která je vzadu prodloužena až pod úroveň 
spodní hrany oválného sedáku. O vysoký komfort 
při sezení se stará nejen kvalitní zpracování, ale 
také taštičkové pružiny, použité v sedáku. 
„Inspirovala mě atmosféra a filozofie vyhlášených 
restaurací. Ty totiž také staví na prvotřídních 
surovinách a zpracování odborníky ve svém 
řemeslu,“ popsal designér Alexander Gufler. 
Gastronomie se promítla i do názvu novinky. Alba 
je odkaz na italské město v oblasti Piemont, známé 
pro produkci lanýžů. Kromě židle kolekce obsahuje 
také lounge křeslo a jídelní křeslo. 
 
Právě to stálo v centru expozice od Jana Plecháče 
a Henryho Wielguse, která během vyhlášení Cen 
Designbloku 2017 získala titul Nejlepší instalace 
výrobce. "Koncept staví na jednoduché myšlence. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 

 

TON vyrábí první celočalouněnou kolekci - na to se 
musí jít všichni podívat," uvedli designéři. V reálu 
tak kolem židle nashromáždili 650 miniaturních 
postaviček, které "běžely" směrem ke křeslu. 
Návštěvníkům, kteří se na Albě chtěli vyfotit, tak 
vznikaly nezaměnitelné a mnohdy vtipné snímky. 
"Celý tým lepil figurky s plným nasazením tři 
hodiny. Pokud by to měl dělat pouze jeden člověk, 
zabralo by mu to hodin minimálně deset," dodal 
Jan Juza.  
 
Zájemcům, kteří si chtěli produkty TONu více užít a 
prohlédnout, byla k dispozici také společná 
instalace převážně českých značek v prostoru 
Canapé, kterou zaštiťoval magazín Soffa. Cílem 
expozice bylo vytvoření komplexního obývacího 
pokoje, který svým stylingem nabízel příchozím 
inspiraci a přehled o posledních trendech 
interiérového designu. 
 

 

 
 

 

 

REOPENING HANÁK FORA  V PRAZE - ČESTLICÍCH 

 
Ve čtvrtek 9. listopadu proběhlo slavnostní 
otevření nového HANÁK FORA v pražských 
Čestlicích. To je svou výstavní plochou 
největším showroomem obchodní sítě HANÁK 
v České republice. Náročná rekonstrukce trvala 
téměř rok a zahrnovala jak stavební a 
dispoziční úpravy interiéru včetně nového 
designového opláštění budovy, tak především 
zcela novou výstavku aktuálních kolekcí 
nábytku a dveří HANÁK.  
 
Slavnostní a dlouho očekávané akce se 
účastnila řada osobností a důležitých partnerů. 
Petra Štrofová, šéfka marketingu a PR říká: 
"Téměř tři stovky hostů byly nadšeny z 
prohlídky showroomu. Vesměs mluvili o novém 
HANÁK FORU jako o nejluxusnějším 
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4 

 

obchodním domě s nábytkem a dveřmi v České 
republice, který nebude mít hned tak 
konkurenci". 
 
Zásadní novinkou HANÁK FORA je v podstatě už 
samotný koncept výstavky výrobků. Ten probíhá v 
souladu s INTERIOR CONCEPTEM a s 
probíhajícím redesignem prodejní sítě HANÁK. To 
znamená, že je prezentován nábytek a dveře v 
jednotlivých ukázkových bytech různých dispozic a 
velikostí. Návštěvník si tak může názorně 
představil svůj nový interiér vybavený kompletně od 
značky HANÁK. Může snadněji pochopit výhody 
výběru jedné značky. Možnost sladit interiérové 
vybavení jak v designu tak v kvalitě výrobků. V 
novém HANÁK FORU je k vidění 10 prémiových 
interiérů a další sladěné ukázky moderního 
designového bydlení.  
 
V úvodu večera zaznělo několik poutavých 
proslovů. Jeden pronesl i pan architekt David 
Vávra. Ten se značkou HANÁK několikrát 
spolupracoval a zná ji od samých počátků. Mohl tak 
svým nezávislým pohledem a vlastním slovem 
okomentovat působení firmy HANÁK NÁBYTEK.  
 
Dalším výrazným hostem byl pan Tony Battah, 
majitel společnosti HANS KRUG, která zastupuje 
značku HANÁK ve Spojených státech amerických. I 
ten popsal velmi osobitě důvody, proč si v Evropě, 
resp. v České republice, vybral pro spolupráci 
právě značku HANÁK, se kterou je v USA velmi 
úspěšný. Provozuje 3 showroomy na prestižních 
adresách (New York, Charlotte a Boca) a 
spolupracuje s dalšími dealery.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ARBYD CZ REALIZOVALI VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ STOCK PLZEŇ 

 
Společnost ARBYD CZ s.r.o. vyrobila a dodala 
nábytek pro tradičního výrobce lihovin STOCK 
Plzeň – Božkov s.r.o. Zakázka byla realizována 
pro Open space i zázemí společnosti v jejich 
sídle v Praze. 
 
Mimo kancelářských stolů a standardního vybavení 
bylo součástí dodávky vybavení vstupního prostoru 
s recepcí a relaxační zóna s kuchyní. Za zvláštní 
zmínku stojí akustické prvky v podobě 
půlkruhových paravánů se sedacím nábytkem. 
Realizace vznikla z projektu společnosti Albatros 
design, s.r.o. Návrh zpracovala společnost Aukett 
s.r.o. a celá realizace probíhala pod vedením 
zkušeného projektového manažera Luďka Marka. 

              

 
 
 

 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2
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JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - NUX NÁBYTEK - TISK NA DÝHOVANÉ POVRCHY 

 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA se neustále snaží 
rozvíjet výrobu a posouvat se dále. Vyvíjí nové 
postupy v designu nábytku, a to především v 
možnostech dalších povrchových úprav. Konkrétně 
se jedná o digitální tisk na dýhované povrchy.   
 
Tato speciální technika umožní další zajímavé 
ztvárnění nábytku a posun v kombinaci barev či 
grafických tvarů s přírodním materiálem v rámci 
jednoho nábytkového dílce. Potisk je při běžném 
používání nábytku stabilní. Přesné vlastnosti a 
technická odolnost je testována ve spolupráci s 
odborníky z Dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v 
Brně. 
 
Jedná se o digitální tisk, tudíž je možné vybírat z 
jakýchkoliv dekorů a motivů. Zákazník si tak může na 
nábytek nechat natisknout třeba logo firmy nebo to, čím 
se zabývá. Dětský pokojíček mohou zase dozdobit 
oblíbené kreslené postavičky či jiné dětské motivy. 
 
Technika digitálního tisku umožňuje především osobité 
ztvárnění nábytku. A to, aniž by se jednalo o nestálý 
laciný polep. Ve společnosti JAN FICEK 
DŘEVOVÝROBA jsou přesvědčeni, že nová technika 
zaujme architekty a designéry i další výrobce nábytku, 
dveří či obkladových panelů a povede k unikátnímu 
posunu v designu interiérů. 
 

      
 

 
 

 
 

  

AHORN CZ NA VELERTHU V NĚMECKU 

 
Firma AHORN se zúčastnila jako jediný český 
vystavovatel významné nadnárodní výstavy 
skupiny GARANT GRUPPE, kde se prezentovaly 
novinky z oblasti nábytku pro nadcházející sezónu. 
 
Na výstavišti ve městě Rheda-Widenbrück společnost 
AHORN vystavovala kromě roštů také svoji novinku -  
levitující postel Salina s přídavným boxem. Ta na první 
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pohled působí dojmem, jako by se nadnášela nad zemí. 
Široké zaoblené čelo se zabudovanými nočními stolky 
dodává posteli impozantní vzhled.  Návštěvníci výstavy 
oceňovali nejen zajímavý design, ale rovněž praktičnost 
a funkčnost postele. V nožní části je umístěn úložný 
box na úschovu lůžkovin. Další úložné prostory nabízí 
postel také pod lůžkem, které jsou odvětratelné. V 
tomto ohledu se v AHORNU snažili najít řešení, které 
bude splňovat zdravé podmínky pro spaní. 
  
Veletrh GARANT Partnerforum patří k nejdůležitějším 
událostem roku na německém trhu. Každoročně se zde 
prezentuje více jak stovka národních i mezinárodních 
průmyslových partnerů. S předstihem je návštěvníkům 
umožněno prohlédnout si a objednat designové trendy 
ještě před oficiálním zahájením velkých veletrhů.  
Majitel společnosti Pavel Koňárik říká: „S účastí na 
veletrhu jsme velmi spokojeni. Těší nás, že firma 
AHORN má dobré renomé také v zahraničí“. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


