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/číslo 1/ leden 2018 
 

LD SEATING MÁ NOVIKU – KUBIK BOX 

 
Série KUBIK je nyní obohacena o sezení se 
zástěnami, KUBIK BOX. 
 
Sezení je možné v jednomístné, ale i dvoumístné 
verzi. Celá souprava se skládá ze sedací části, 
zástěny a opěracího polštáře. Pro lepší začlenění 
do interiéru může být každá část sedačky se 
zástěnou očalouněna v jiné látce. Vše záleží na 
přání a vkusu zákazníka nebo designéra. 
 
Sérii KUBIK tvoří několik nábytkových prvků, které 
lze kombinovat. Jedná se o vysokozátěžová 
celočalouněná křesla, taburety a sedačky. Korpus 
má tento celočalouněný nábytek vypěněný 
studenou pěnou s ocelovou výztuhou. Podnož v 
chromové povrchové úpravě. Všechny jednotlivé 
prvky jsou spojovatelné do pevných sestav s 
možností následného spojení a rozpojení. 
 
V této souvislosti rozšiřuje společnost LD seating 
svou nabídku látek pro čalounění o novou látku 
ERA. ERA je moderní polyesterová látka, která se 
svým vzhledem řadí mezi prémiové potahy a rozšíří 
stávající nabídku látek kategorie E. Čalounění série 
KUBIK se vyrábí v textilních potazích kategorie E, 
F, M, COM+, O a kůži P.  
 
Záruka na sérii KUBIK je nadstandardních 5 let. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TON ZÍSKAL GOOD DESIGN   

 
Čalouněná kolekce ALBA designéra Alexandera 
Guflera, kterou TON poprvé představil v 
loňském roce na veletrhu Salone del Mobile, 
získala další ocenění. Patří mezi vítěze 
kategorie Nábytek 67. ročníku Good Designu, 
nejstarší soutěže svého druhu na světě. 
 
„Po titulu German Design Award 2018 Winner a 
ocenění Nejlepší nový nábytek z výstavy 
Designblok je Good Design dalším potvrzením 
toho, že se nám práce na první celočalouněné 
kolekci povedla. Kromě designéra na tom mají 
obrovskou zásluhu kolegové z výroby, zejména 
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čalouníci," uvedl Jan Juza, marketingový ředitel 
značky TON. Alba totiž bezpochyby boduje také 
svým zpracováním a komfortem, na kterém se 
kromě precizního šití podílí i taštičkové pružiny a 
PUR pěna. Technologie, využívaná u 
ortopedických matrací, umožňuje udržet tvar a 
pevnost sedáku i při intenzivní zátěži.  
 
"Pocházím z Itálie, proto zřejmě vyhledávám 
kvalitní jídlo, pití a podniky. Jejich atmosféra a 
filozofie mě plně inspirovala,“ řekl designér 
Alexander Gufler. Kolekce proto kombinuje 
nadčasovost s řadou svěžích detailů. "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," dodal Gufler. Gastronomie se 
prolnula také do názvu novinky. Alba je odkazem 
na italské město v oblasti Piemont, které je známé 
produkcí lanýžů.  
 
Celou kolekci, kterou tvoří židle, křeslo a lounge 
křeslo, si bylo možné prohlédnout na veletrhu IMM 
Cologne mezi 15. až 21. lednem 2018. TON se zde 
prezentoval v hale 2.2.  

 
 
 

 

 

VÝROBCE ŽIDLÍ A KŘESEL ALBA CR JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
Představenstvo AČN rozhodlo o přijetí 
renomovaného výrobce kancelářského 
nábytku, společnosti ALBA CR spol. s r.o. do 
AČN.  
 
Firma Alba CR spol. s r.o. patří mezi 
nejvýznamnější výrobce nábytku u nás. Vyrábí 
kancelářské židle a kancelářská křesla. Společnost 
se sídlem v obci Škvorec (Praha východ) má v ČR 
dva výrobní závody, jednak ve Škvorci a druhý v 
Ostravě. Firma spolupracuje s celou řadou 
renomovaných výrobců komponentů.  Vysoké 
nároky na kvalitu v systému subdodávek vstupního 
materiálu jsou jedním z předpokladů vysoké kvality 
výsledných produktů. Nosným programem jsou 
kancelářské židle a kancelářská křesla nižší a 
střední třídy. Nicméně ALBA CR je výrobcem 
kancelářských židlí a kancelářských křesel i vyšší 
třídy. 
  

 
 
 
 

 

ZODIAC GALLEYS EUROPE OD ARBYDu 

 
Nadčasové pojetí realizace pro společnost 
ZODIAC GALLEYS EUROPE s.r.o. od ARBYDu.  
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Pro vytvoření interiéru pro společnost Zodiac 
Gallesy Europe s.r.o. byla zvolena kombinace 
šedých a krémových tónů doplněná o kontrastní 
oranžové a modré prvky. 
 
Byly vytvořeny kompletní vizualizace openspace, 
recepcí, kuchyněk a zasedací místnosti. 
Společnost ARBYD CZ s.r.o. dodala také skleněné 
příčky, rozdělující jednotlivé části prostoru. 
 
Od návrhu po konečnou realizaci se na tomto 
projektu podíleli Kateřina Gillarová, DiS. a Pavel 
Šefl, DiS. 
 

 
 

 
 
 

 
 

AHORN PŘEDSTAVUJE ROŠT SE ČTYŘMI MOTORY! 

 
Firma AHORN, český výrobce lamelových roštů, 
matrací a postelí představuje dokonale variabilní 
rošt se 4 motory. Nezávislé polohování hlavy, zad, 
stehen a lýtek umožňuje různé kombinace poloh, 
které běžný motorový rošt neumí. Variabilita 
motorového roštu Trioflex Motor Quattro Memory 
dokáže nastavit relaxační polohy, které značně 
pomáhají při cévních onemocněních, únavě, 
otocích, při nízkém krevním tlaku či kloubních 
onemocněních.  Zdravé sezení v posteli podporuje 
ergonomické tvarování zádové části roštu.   
 
Technicky zajímavé je uložení jednotlivých motorů, 
které jsou zabudovány přímo na bočnici roštu. Motory 
mají plochý design a nezasahují do prostorů pod 
lůžkem. Obrovskou výhodou je, že můžete využít celý 
úložný prostor pod postelí.  
 
Součástí příslušenství roštu je řídící jednotka s 
praktickým LED osvětlením se světelným senzorem, 
který se spíná pouze za tmy. Při nočním vstávání z 
postele se vám automaticky rozsvítí po dobu 30 sekund 
světlo. Řídící jednotku můžete využít také jako zásuvku 
a připojit k ní až 2 elektrické spotřebiče. Samozřejmostí 

      
 

 
 
 

  

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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je dálkové bezšňůrové ovládání s funkcí MEMORY, 
které vám umožní uložit si oblíbené polohy odpočinku 
do paměti ovladače. 
 

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA OTEVŘEL NOVOU POBOČKU V PRAZE NA ZLIČÍNĚ! 

Poptat zakázkovou výrobu nábytku? Získat radu 
ohledně zařízení interiéru? Nebo si prohlédnout 
vybrané kusy z nábytkových kolekcí společnosti 
Jan Ficek Dřevovýroba? Nyní se vám všechny tyto 
možnosti nabízí s otevřením nové pobočky v Praze 
na Zličíně. 
 
Na adrese Skandinávská ulice 3a (v rámci Sapeli 
Centra), Avion Shopping Park (vedle IKEA), Praha 5 - 
Zličín 155 00 je nově otevřen showroom Jan Ficek 
Dřevovýroba. Budete přivítáni vyškoleným týmem 
odborných prodejních asistentů, kteří jsou schopni 
poskytnout vysoce profesionální rady.  
  
Na prodejně je k vidění z kolekce NUX: komoda, psací 
stůl, odkládací stolky a jídelní stůl, který má digitálně 
potištěnou horní desku, dále z kolekce Twist: kulatý 
stůl, konferenční stolek a věšák. Kolekce Archilles je 
zastoupena stolečkem Afrodité. 
  
Jednotlivé kusy nábytku jsou pro větší názornost 
provedeny v různých dýhách. Další dýhy si lze 
prohlédnout ve velkoformátových vzornících. 

  

 

 

 

FOR INTERIOR - JARO - 22. – 25. 3. 2018 

 
FOR INTERIOR je veletrh zacílený na odbornou i 
laickou veřejnost. Právě probíhají přípravy 
doprovodného programu a připravují se tradiční 
odborné soutěže. 
 
Součástí veletrhu FOR INTERIOR je DESIGN 
SHAKER, největší a velmi úspěšná jarní přehlídka 
interiérového designu. Probíhá v souběhu veletrhů 
bydlení FOR INTERIOR, FOR GARDEN, FOR 
HABITAT a BYDLENÍ, nové projekty. 
 
Již sedmým rokem DESIGN SHAKER představuje 
novinky a trendy, významných českých i zahraničních 
designérů. Cílem organizátorů, který se daří naplňovat,  
je propojit kvalitní designéry, interiérové architekty a 
etablované firmy, pro navázání dlouhodobé spolupráce. 
Forma veletrhu je založena na představení studií a 
zavedených značek v sekci Big Deal, mladí a začínající 
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umělci, jsou představeni v sekcích Fresh Space a 
centrem veletrhu je Media Cafe, otevřený prostor pro 
workshopy a přednášky. 
 
 
 

 
 

 


