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/číslo 5/ květen 2018 
 

LD SEATING DOPLŇUJE ŘADU MELODY O NOVÉ MODELY… 

 

 
 
Melody design a Melody office jsou již úspěšné 
série pracovního a konferenčního sezení, které 
LD SEATING představil minulý rok. Nyní se 
kreativci v LD SEATINGu rozhodli Melody 
doplnit o další modely, které tuto rodinu sezení 
ucelí – Melody Meeting a již brzy Melody 
Lounge. 
 
Jednotný design kanceláře, přesto variabilita a 
různorodost, to nyní nabízí komplexní série sezení 
Melody. Melody Meeting je na pomezí mezi 
měkkým odpočivným sezením a konferenčním 
sezením. Možnost výběru různých podnoží je 
příležitostí, jak tyto modely využít jak do 
relaxačních, tak do kancelářských nebo 
kavárenských prostor. Tvarová stálost vstřikované 
pěny, odolné potahy a vysoká kvalita šití. Tím 
čalounění vytváří precizní designové řešení pro 
všechny kanceláře s vysokými nároky. 
 

   

 
 

 
 

REDESIGN PRODEJEN OBCHODNÍ SÍTĚ HANÁK   

 
Nejen česká obchodní síť značky HANÁK, ale i 
zahraniční prochází redesignem prodejen. 
Prodejny zapojené do nového vizuálního 
konceptu obchodní sítě HANÁK odpovídají 
nejnáročnějším standardům prezentace a 
kultury prodeje výrobků značky HANÁK. 

 
 

 
 

http://www.hanak-nabytek.cz/
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Aktuální ukázkou je nově zařízený showroom 
HANÁK ZUBRO design studio v bratislavském 
obchodním domě LIGHT PARK. Úspěšná 
bratislavská prodejna získala zcela novou tvář. 
Showroom nadchne stylově zařízeným interiérem a 
patří k nejlepším autorizovaným prodejnám 
HANÁK. Redesign prodejní sítě v České republice 
probíhá postupně již druhým rokem. 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

TON NA WALLPAPER HANDMADE 

 
Handmade je jedním z nejambicióznějších 
projektů prestižního mezinárodního časopisu 
Wallpaper*. Ten každý rok organizuje výstavu a 
speciální vydání časopisu, které se věnují 
propojení řemeslné dovednosti a designu. 
Wallpaper* jako kurátor vybírá zajímavé světové 
umělce, řemeslníky a výrobce, kteří vytváří 
unikátní kusy nábytku, doplňky, oděvy a 
mnohem více.  
 
Tento rok se výstava věnovala hledání duševní a 
tělesné pohody – tématem totiž bylo 'Wellness & 
Wonder'. Projekt přinesl objekty, které pomáhají 
práci na sobě samém, tělu, proudění životní síly a 
obnovení harmonie člověka. 
 
TON tuto výstavu podpořil kolekcí 'Fruit altars' 
podle návrhu designéra Gabriela Tana. Inspirací 
pro tvary jednotlivých produktů, stojanů na ovoce a 
zeleninu, je technologie ohýbání dřeva, která se v 
Bystřici pod Hostýnem používá od roku 1861. 
Tento specifický výrobní proces nabízí nové 
možnosti práce se dřevem, zároveň má své vlastní 
limity, ovlivňující finální tvary. 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.ton.eu/Resizer/img.aspx?src=/root/content/news/2018/wallpaper/1.jpg&t=22
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OHLÉDNUTÍ ZA MOBITEXEM 2018 

 
MOBITEX 2018 ukázal potenciál české 
nábytkářské výroby i svěží nápady mladých 
designérů, podpořil také výuku řemesel prvním 
mistrovstvím v oboru truhlář. Expozice 
Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového 
designu MOBITEX zaplnily většinu pavilonu F, 
zbylý prostor patřil soutěžní přehlídce 
studentského designu a přednáškovému fóru. 
Celý komplex Stavebních veletrhů Brno přivítal 
za čtyři dny podle odhadu třicet tisíc 
návštěvníků.  
 
Veletrh se konal v době, kdy se českým 
nábytkářům daří zvyšovat tržby a spotřeba nábytku 
v České republice stoupá. Tuzemský nábytkářský 
průmysl roste už sedmým rokem v řadě a loni jeho 
produkce dosáhla 44,7 miliard korun. Za růstem 
však stojí především odbyt v zahraničí, protože 
export se za posledních pět let téměř zdvojnásobil. 
Jak na veletrhu MOBITEX informovali představitelé 
Asociace českých nábytkářů, nábytek vyvážíme 
hlavně do Německa a na další náročné trhy, kde 
zákazníci dokáží ocenit jeho kvalitu. To vše za 
situace, kdy spotřeba nábytku v České republice od 
roku 2013 trvale roste. 
 
O vývoji v oboru informoval veletržní doprovodný 
program, který se po celé čtyři dny odehrával na 
pódiu v pavilonu F. Přednášky byly určeny pro 
odborné návštěvníky i širší veřejnost a věnovaly se 
především trendům v interiérovém designu, novým 
technologiím i materiálům a radám pro spotřebitele. 
Návštěvníkům byla po celé čtyři dny k dispozici 
poradenská centra. 
 
Novinkou ročníku bylo historicky první Mistrovství 
ČR v oboru truhlář, které probíhalo přímo před 
zraky účastníků veletrhu. Se soutěžním úkolem 
vyrobit v pětihodinovém limitu stoličku ze 
smrkového masivu se popasovalo 13 nejlepších 
českých učňů - vítězů krajských kol - a čtyři mladí 
truhláři z Maďarska a Polska. Hlavním cílem bylo 
zatraktivnění oboru truhlář. 
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PROFIL SI Z DESIGN SHAKERU ODNESL GRAND PRIX A TOP EXPO 

 
Pokud jste navštívili veletrh FOR INTERIOR v 
Letňanech, mohli jste si všimnout stánku 
společnosti PROFIL NÁBYTEK. Všimla si i 
odborná hodnotitelská porota, která udělila 
nové nábytkové kolekci TAK první cenu za 
design. 
 
V termínu 22.3. - 25.3. se PROFIL NÁBYTEK 
zúčastnil největší jarní přehlídky designu u nás - 
Design Shaker 2018. Představil zde prototypy 
nových produktů a celkovou koncepci firemního 
uvažování o současných kancelářských prostorách. 
Mezi hlavní novinku patřil kancelářský stůl TAK s 
lavicí, který získal hlavní cenu za design Grand 
Prix. Dále byl k vidění i výškově nastavitelný stůl, 
který mezi návštěvníky také upoutal zájem. 
Celková kompozice stánku byla doplněná několika 
produkty z kolekce roksorjakostyl. 
 

  
 

 
 
 

 

KRONODESIGN NOVÁ GLOBÁLNÍ KOLEKCE OD KRONOSPANu 

 
Nová Globální kolekce Kronodesign je 
výsledkem nekonečného hledání dokonalosti, 
více než 120 let zkušeností a odhodlání jít za 
svým cílem. Za pomoci designérů, pečlivě 
sledujících světové trendy v designu a 
obchodníků, kteří definovali nejvíce prodávané 
dekory, nezbytné pro každý trh, dokázala 
skupina Kronospan definovat dekory nové 
Globální kolekce Kronodesign. 
 
Při vývoji se designéři soustředili na synergii 
dekorů, které jsou k dispozici nejen na různých 
podkladových deskách a v různých povrchových 
strukturách, ale také v řadě doplňkových materiálů, 
zajištujících dokonalý soulad všech prvků.  Část 
dekorů také byla vyvinuta exkluzivně a je k 
dispozici pouze zákazníkům společnosti 
Kronospan. Anita Jakvidová z Kronospanu říká: 
„Při vývoji kolekce jsme zjistili, že trendy v designu 
nábytku a interiérů jsou podobné stále jednotnější a 
společné v různých koutech světa, trendy se stávají 
globálními. Podle tohoto trendu tedy nese naše 
nová kolekce jméno a také nyní ji můžete ve stejné 
podobě najít na více než 40 světových trzích od 
Evropy, přes Asii až po USA“.  
 
Nejnovější celosvětové tendence v designu 
ukazují, že v moderních interiérech vedle sebe 
společně existují i ty nejkontrastnější materiály, 
vzory a textury – od nádherně leštěných mramorů 

      
 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.profil-nabytek.cz/cs
http://www.profil-nabytek.cz/866-z-design-shakeru-2018-si-odnasime-ceny-grand-prix-a-top-expo-dekujeme
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až po hrubá, výrazná dřeva, od elegantní, zářivé 
mosazi až po uklidňující, hladký samet, od 
průmyslových kovů až po drahé sklo – koncepce 
krásy spočívá v „jednotě rozmanitosti“. Proto nové 
kolekci byl dán podtitul ‘Harmonie kontrastů’ a byla 
obdařena největší možnou šíří. 
 
Představena je celosvětově sjednocená škála 
dekorů pro nábytkářský a interiérový průmysl, která 
se zrodila z touhy po neustálém zlepšování, inovaci 
a vytváření materiálů, jež budou inspirovat 
profesionály po celém světě. 
 

 

 
 

  

  

 


