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/číslo 7/ červenec 2014 
 

CATALOGUE TON 2014 – 15 SBÍRÁ OCENĚNÍ! 

 
 
Produktový katalog společnosti TON pro roky 2014 a 
2015 uspěl ve dvou soutěžích. V klání „Zlatý středník“, 
hodnotící tuzemské firemní periodické i neperiodické 
tiskoviny, zvítězil v kategorii „Nejlepší firemní 
katalog“. Stříbro v kategorii Produktový katalog si 
odnesl z mezinárodní soutěže European Design 
Awards.  
 
Ředitel marketingu TON, Jan Juza k úspěchu říká: 
„Katalog jsme představili letos v lednu na veletrhu IMM. 
Vznikal více než rok a na jeho podobě se podílel tým více 
než dvaceti lidí. Jen snímky měly na starost tři týmy 
fotografů,“. Tiskovina o 250 stranách představuje 
současné portfolio produktů značky TON od klasické 
ohýbané řady až po designové novinky. Ale nejen to. 
„Chtěli jsme je prezentovat v prostředí, ve kterém vznikají. 
Série snímků od Václava Jiráska je proto zaměřená na 
okolí Bystřice pod Hostýnem během čtyř ročních období. 
Krajina je zachycena samotná či v souhře s produkty. Ty 
pak fotil ještě Martin Chum v prostorách našeho starého 
výrobního závodu,“ dodal Juza. 
  
Interiérová série je navíc konceptem, který ukazuje také 
doplňky českých designérů a značek. Mezi ně patří Daniel 
Pirsč, Rony Plesl, Maxim Velčovský, František Vízner, 
Lucie Koldová, Jan Plecháč & Henry Wielgus, Martin 
Žampach, Brokis, Lasvit a mnoho dalších. O styling se 
postaraly Michaela Tomišková a Veronika Jiroušková. 
Grafické zpracování bylo na pražském studiu Marvil s 
týmem Pavel Zelenka, Jirka Karásek, Tereza Pavelková a 
Erika Huptychová. Ti se rozhodli pro důraz na jednoduché 
principy bez přehnaného dekoru, propracovaný design, 
písmo Ladislav od Suitcase Typefoundry a půvabné 
snímky. „S katalogem se setkávají různé skupiny lidí. 
Koncoví zákazníci, designéři, obchodníci, muži i ženy v 
různých věkových kategoriích a socioekonomických 
skupinách. Je těžké všechny jejich potřeby a zájmy spojit 
mezi jedny desky. Proto jsme chtěli, aby finální výsledek 
nepřipomínal propagační brožuru, ale spíše knihu s 
příběhem našich produktů, ve které si každý najde to 
svoje. To se nám, dle zpětné vazby, podařilo,“ vysvětlil 
Juza. 
  
Catalogue TON 2014 – 15 se v první várce tiskl v nákladu 
20 000 kusů a patří k němu ještě série dalších materiálů. 
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Katalog Projects, plný realizací z různých koutů světa, 
Merano, s novou rodinou židlí, Santiago, představující 
řadu pro osoby se sníženou pohyblivostí, a šest vzorníků 
látek. Celá série je zpracovaná do funkčního papírového 
boxu. „Jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit tiskovinu, 
kterou si lidé dávají doma do knihoven, listují v ní a 
nechávají se inspirovat. Na dalším katalogu, který 
představíme za dva roky, začneme pracovat už letos na 
podzim,“ dodal na závěr Juza.  
 
Zlatý středník je profesní soutěž hodnotící firemní 
periodické i neperiodické tiskoviny, určené k reprezentaci 
společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, 
obchodním partnerům nebo zaměstnancům. 
Vyhlašovatelem je nezávislé profesní sdružení PR Klub, o. 
s. Soutěž vznikla v roce 2002 a má za sebou již jedenáct 
ročníků. Přihlášené tiskoviny hodnotí pět samostatných 
porot, jejich členové jsou předními profesionály z oblasti 
komunikace. www.zlatystrednik.cz  
 
European Design Awards každoročně oceňuje nejlepší 
evropské práce v oblasti designu komunikačních 
materiálů. www.europeandesign.org . 
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 E-SHOP S NÁBYTKEM SPOLEČNOSTI ANTERIA 

 
E-shop s nábytkem přinesl společnosti ANTERIA nové 
zakázky. Před čtyřmi roky změnila obchodní a výrobní 
společnost ANTERIA strategii a rozhodla se oslovit 
nové zákazníky. Napomohl jim v tom e-shop s 
nábytkem. Po čtyřech letech provozu internetového 
obchodu vedení společnosti rekapituluje, jak byl tento 
počin úspěšný. 
 
Když se před čtyřmi roky ve společnosti ANTERIA 
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rozhodovali, jak oslovit nový segment zákazníků, jednou z 
možných variant bylo vytvoření modulové série výrobků, 
které firma nabídne na svém e-shopu. Majitelé firmy měli 
osobní zkušenost s nákupem levného nábytku přes 
internet, který jim přišel demontovaný a bez jasného 
návodu. Jeho montáž jim zabrala několik dní a výsledná 
kvalita stejně nebyla ideální. „Když jsme se rozhodli 
vystavit naše výrobny na e-shopu, bylo nám jasné, že 
musíme zároveň vytvořit nabídku služeb, které budou v 
ceně výrobku. Tento koncept se nám velmi vyplatil a nyní 
tvoří objednávky z e-shopu polovinu všech našich 
objednávek,“ prozradil jednatel společnosti ANTERIA 
Milan Bazala, který stál u vzniku internetového obchodu 
www.vybavujeme-kancelar.cz . 
 
Filozofií společnosti ANTERIA je, aby nábytek byl pro 
zákazníka bez starostí. Proto ve svém e-shopu spojili pro 
zákazníka snadné elektronické nakupování, které e-shop 
přináší, ale také bohatý servis při dodání, montáži i 
záručních službách, což už u internetových obchodů 
obvyklé není. „K nábytku jsme přidali služby jako montáž 
včetně vynesení do patra, dopravu a úklid místa montáže. 
Navíc držíme pětiletou záruku, která zahrnuje třikrát 
záruční servis například na seřízení nábytku,“ popsal 
služby obchodní zástupce společnosti ANTERIA 
Drahoslav Menčík. 

 
 

 

 

 

SPOLEČNOST DÝHY VEČEŘA ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK 

 
Společnost Dýhy Večeřa a spol., s.r.o. získala prestižní 
ocenění, značku Česká kvalita - Nábytek na zakázkovou 
výrobu nábytku. Čalouněný nábytek společnosti Dýhy 
Večeřa je prodáván pod obchodní značkou Vespera. 
 
Společnost úspěšně prošla certifikací, která potvrdila kvalitu 
výrobků. Díky ní má nyní společnost Dýhy Večeřa právo, 
označovat své výrobky značkou Česká kvalita - Nábytek. 
Tuto značku společnost obdržela pro službu "Zakázková 
výroba nábytku".  
 
Spolumajitel společnosti, ing. Radek Večeřa dodává: „Došlo 
tak k formálnímu potvrzení toho, o co se jako společnost 
dlouhodobě snažíme. Netýká se to pouze naší práce, ale i 
používaných materiálů a postupů, které jsou v souladu s 
nejpřísnějšími normami a doporučeními“. www.vespera.cz  
 

 

 
 

 
 

 
                          

VÝROBNÍ SPOLEČNOST ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK VILÉM DUCHOŇ  
ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA-NÁBYTEK 

  
Vilém Duchoň je český výrobce čalouněného nábytku, 
který se specializuje na individuální řešení interiérových 
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požadavků svých klientů a vysokou kvalitu řemeslného 
zpracování. 
 
Společnost získala prestižní ocenění, značku Česká kvalita – 
Nábytek na službu „Zakázková výroba nábytku“. 
 
Čalouněný nábytek - Vilém Duchoň nabízí svůj standardní 
sériový sortiment v látce i v kůži, dokáže jej však rozšířit i o 
jednotlivé atypické elementy dle prostorových dispozic a 
přání zákazníků. Nabízí individuální úpravy dle přání 
zákazníka. www.nabytek-duchon.cz  
 

 

 JECH CZ s.r.o. MÁ ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK 

 
Společnost JECH CZ s.r.o. k získání prestižní značky dodává: 
„Každý z nás je originál se svými specifickými potřebami. 
Věříme, že naši zákazníci mají jedno společné. Chtějí kvalitu bez 
kompromisů a perfektní služby“.  
 
Dále na svých webových stránkách www.jech.cz dodává: Jsme hrdi 
na to, že můžeme našim zákazníkům tyto vlastnosti našich výrobků 
zaručit a podpořit své záruky vydanými certifikáty. Firma JECH CZ 
s.r.o. ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu svých výrobků zavedla a 
používá systém zaručující kvalitu dle normy ISO 9001. V letošním 
roce firma získala prestižní značku pro službu „Zakázková výroba 
nábytku“ ČESKÁ KVALITA – NÁBYTEK“.  
 
Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků 
a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. 
Program je součástí Národní politiky kvality. Hlavním smyslem tohoto 
programu je oddělit zrno od plev a poukázat na poctivé značky, které 
jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a 
podléhají pravidelné kontrole. Za značku „Česká kvalita - Nábytek“ 
ručí Asociace českých nábytkářů.   

 

 
 
 
 
 

 

NOVINKY NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI 

 
Nový koncept Stavebních veletrhů Brno již nepočítá 
s názvem Mobitex. V roce 2015 se představí pod 
novým názvem IBF - Stavba, interiér a nábytek.  
 
Veletrhy budou probíhat v tradičním dubnovém termínu 
22. - 25. 4. 2015 na brněnském výstavišti. Výstava 
nábytku bude hlouběji začleněna v komplexu 
stavebních veletrhů. Smyslem tohoto kroku je zvýšení 
efektivity výstavy (například sdílení nákladů na 
marketing).  

 
 

 

 

 

 

http://www.nabytek-duchon.cz/
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