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/číslo 4/ duben 2018 
 

NOVINKA DŘEVOTVARU VENTUM OD NOVAGUE 

 
Zcela nový předsíňový program pro společnost 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí navrhnul MgA. 
Petr Novák, Design studio NOVAGUE. VENTUM 
byl oceněn v soutěži Grand Prix na Mobitexu v 
Brně 
 
Dřevotvar družstvo je výrobce nábytku se zárukou 
kvalitního řemeslného zpracování s tradicí již od 
roku 1951. Dřevotvar je prosperující firma, která 
prodává své výrobky do celého světa. Nyní 
představuje zbrusu novou kolekci předsíňového 
programu VENTUM.  
 
Zdá se, že hledání stále nových cest a postupů se 
vyplácí. Spojení s úspěšným designovým studiem 
NOVAGUE tomu nasvědčuje. Díky této spolupráci 
je trh nábytku obohacen o minimalistickou 
produktovou řadu – předsíň VENTUM. 
 
Dřevotvar nikdy neslevil z kvality. Pro výrobce je 
charakteristické, že nabízí přírodní materiály, dýhu 
a masiv. V produktové řadě VENTUM je dubové 
dřevo důležitou součástí. Program VENTUM je 
předsíňový systém s možností využití zajímavých 
detailů, jako je malá polička na klíče a jiné 
drobnosti. Dalšími propracovanými detaily jsou i 
police na kabelky nebo čistící zóna. 
 

   
 

 

 
 

 
 

TON MÁ RED DOT!   

 
Spolupráce s Alexem Guflerem přinesla TONu 
další Red Dot. Tentokrát za křeslo Alba, TON 
obdržel svůj čtvrtý titul Red Dot. Křeslo z 
kolekce Alba zaujalo porotu letošního ročníku 
soutěže, která mu v kategorii Product Design 
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udělila titul Winner. Autor loňské novinky, 
designér Alexander Gufler, již v historii značce 
jeden "červený puntík" přinesl. Byl to hned ten 
první, v roce 2011 za křeslo Merano. 
 
"Spolupráce s Alexem je ukázková. Jeho produkty 
tvoří ideální poměr designu a funkčnosti. Určitě je 
to také díky tomu, že sám v ateliéru prvně 
vypracuje naprosto funkční prototyp. Vyřeší tím 
technologům spoustu otázek a my se tak během 
dvouletého zavádění můžeme plně soustředit na 
kvalitu zpracování," uvedl ředitel marketingu TON, 
Jan Juza. Nejinak tomu bylo také u této kolekce. 
"Naše značka je známa pro precizní práci se 
dřevem. Řada ocenění v tuzemsku i zahraničí, 
kterou Alba obdržela, však dokazuje, že stejnou 
úroveň držíme také u čalounění. Velké díky tedy 
patří také kolegům z čalounických dílen, kteří 
odvádí výbornou práci," dodal Juza.  
 
Křeslo Alba 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," popsal 
kolekci designér Alexander Gufler. Kromě designu 
Alba boduje také komfortem. Při čalounění se 
používají taštičkové pružiny a PUR pěna. Tato 
technologie, využívaná u ortopedických matrací, 
umožňuje udržet tvar a pevnost sedáku i při 
intenzivní zátěži. Kromě domácností tak Alba 
obstojí také v restauračních či hotelových 
prostorách.  

 

 
 
 

 

 

WIESNER – HAGER VYBAVILI KANCELÁŘE NOTINO 

 
Firma Wiesner-Hager vybavila nové 
kancelářské prostory internetové parfumerie 
Notino více než třemi stovkami kusů nábytku. 
Společnost Wiesner-Hager je největší rakouský 
výrobce kancelářského nábytku s jedním 
výrobním závodem i v České republice. 
Vybavení nových kancelářských prostor 
parfumerie Notino s.r.o. v Brno Business Park 
představovalo zařízení 4 000 m2. Za 
architektonickým návrhem stojí ateliér Kyzlink 
Architects, který s parfumerií již v minulosti 
jednou úspěšně spolupracoval.  
 
Cílem projektu bylo vybudovat moderní nadčasové 
prostředí pro zvětšující se počet zaměstnanců, 
které se zároveň bude vykazovat lepší dopravní 
dostupností a širší nabídkou služeb v okolí. Vývoj 
architektonického konceptu a projekčních prací 
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trval pět měsíců, přičemž stavební práce začaly již 
v prosinci 2016. Celkový účet za realizaci projektu 
je 70 milionů Kč. 
 
Nábytkem od Wiesner-Hager jsou vybavena celá 
dvě patra firmy Notino v jedné z budov komplexu 
Brno Business Park. „Notino ve svém zadání 
zdůraznilo přání vytvořit netradiční prostor za 
použití kvalitních moderních materiálů a prvků, 
nikoliv ale ve smyslu okázalého luxusu. Šlo spíše o 
vhodná a dobře promyšlená řešení pro ‚dobrého 
hospodáře‘. Naše společnost do interiéru nových 
kanceláří dodala celkem přes 1000 kusů nábytku, 
mezi jiným např. naše nejprodávanější kancelářské 
židle paro_2, stohovací víceúčelové židle nooi a 
stoly yuno“ říká ředitel české pobočky Wiesner-
Hager Zdeněk Brisuda.   
 
Jde o ojedinělý koncept, kdy zadavatel architektům 
poskytl dostatek prostoru a do návrhu zasahoval 
zcela minimálně. Architekti tak nebyli nuceni činit 
ve svém záměru jakékoli výrazné ústupky. 
  

 
 
 

 

ARBYD CZ ZREALIZOVALI INTERIERY SPOLEČNOSTI BRAND EMBASSY 

ARBYD CZ dle architektonického návrhu 
společnosti Studio Perspektiv, s.r.o. a ve 
spolupráci s HB Reavis Group CZ, s.r.o. 
realizovali interiéry společnosti Brand 
Embassy.  
 
Kompletní výrobu a montáž zajistila spol. ARBYD 
CZ s.r.o. s využitím širokého spektra vlastních 
technologií. Pro konstrukci pracovního stolu byly 
použity perforované plechy v bílé barvě s masivní 
lakovanou deskou. 
 
Perforované plechy byly taktéž použity u atypických 
lavic. V kuchyňkách jsou čisté modré plochy a 
plochy s dřevo-dekorem doplněné o podsvícení a 
obklad, interiérové dveře s kompletní konstrukcí a 
zázemí se sedacím nábytkem. 
 
Pro industriální vzhled jídelních stolů byly u 
podnoží přiznány kovové spoje a barva nanášená 
štětcem. 
 

              
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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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NABYKONT  ÚSPĚŠNĚ VYRÁBÍ PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY I FIRMY 

 
Kuchyňská linka realizována v historické 
zástavbě bytového domu v Ústí nad Labem. Byl 
zde použit akrylový materiál ve vysokém lesku 
v kombinaci s jasanovou dýhou. Celkový dojem 
dotvořily kovové prvky z nerezu. 
 
Luxusní vybavení reprezentační kanceláře ředitele 
úspěšné firmy. V požadavku bylo použití masivního 
mořeného dubu v kombinaci nerezu a leštěného 
hliníku. Leštění hliníku si firma provedla sama díky 
šikovnosti a zkušenosti svých pracovníků s 
leštěním komponent svých motocyklů. Akvárium s 
mořskými živočichy bylo jen dotvořením celé 
realizace. 
 

 
 

 

 
 

      
 

  

BVV – GRAND PRIX MOBITEX 2018 

 
V soutěžní přehlídce GRAND PRIX MOBITEX – 
studentská sekce si návštěvníci pavilonu F 
mohli prohlédnout 80 návrhů či výrobků od 92 
studentů z pěti středních a vysokých škol. 
Letos se prezentoval nábytek a bytové doplňky 
v duchu témat návrat k přírodě a retro. Autoři 
těch nejzdařilejších prací si ve čtvrtek v 
pavilonu F převzali ceny spojené s finančními 
odměnami. 
 
Úroveň letošního ročníku vyzdvihla Dagmar 
Koudelková, kurátorka přehlídky GRAND PRIX 
MOBITEX a předsedkyně hodnotitelské komise. 
„Byla to prezentace trojrozměrných modelů 
prototypů, někdy i výrobků, což na starších 
ročnících nebývalo. Nejsou to jen návrhy a 
vizualizace, ale mnohdy hotové předměty, kde 
vidíme ergonomii, konstrukci, řemeslné detaily a 
provedení čalounění. V tom je velký skok od doby 
před třemi nebo čtyřmi lety a doufám, že tato 
tradice bude pokračovat,“ konstatovala.  
 
Vítězové na: 
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https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/deset-cen-pro-
studentsky-design/ 
 
Na závěr slavnostního ceremoniálu Dagmar 
Koudelková poděkovala studentům, kteří přehlídku 
naplnili svými nápady, návrhy, prototypy i výrobky, 
a také organizátorům celé akce. „Děkuji společnosti 
Veletrhy Brno za úžasnou, cílenou, systematickou 
a smysluplnou podporu studentů a studentské 
tvorby. Tato soutěž má tradici, koná se déle než 
deset let a je to pro studenty designu a konstrukce 
nábytku jediná příležitost, kde mohou prezentovat 
své výrobky, návrhy i vize,“ uvedla Dagmar 
Koudelková. 
 

  

JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU MAJÍ NOVÝ SHOWROOM 

 
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU otevřeli nový 
showroom v interiérovém centru MoDo v Praze 
- Průhonicích. 
 
Nejnovější Jelínkova podniková prodejna 
s nábytkem je na celkové ploše 180 m2. Na této 
prodejně je též Matracové studio JELÍNEK, kde si 
zákazníci mohou vyzkoušet naprosto všechny 
varianty ortopedických matrací, jako jsou SÁRA 
Klasik a SÁRA Komfort. 
 
Přímo před prodejnou je pohodlné parkování až pro 
120 automobilů. 
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