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/číslo 4/ duben 2020  

TON ZÍSKAL DALŠÍ RED DOT! 

 
 
Po třech měsících od uvedení na trh získává tato 
novinka jedno z nejprestižnějších ocenění v 
oblasti designu – Red Dot 2020. Autory návrhu 
jsou Romin Heide a Hanna Litwin z mladého 
designérského studia Büro Famos.  
 
Produkt mohl porotu zaujmout nejen jednoduchým a 
hravým konceptem designu, díky kterému lze 
věšáky kombinovat i ve větších počtech, ale také 
přístupem k uvědomělé produkci. Věšák ve tvaru 
hvězdy vzniká z těch částí kvalitního bukového a 
dubového dřeva, které již nelze využít při výrobě 
židlí. Balení výrobku navíc probíhá do 
recyklovaných krabic v chráněné dílně.  
 
Büro Famos 
 
Hanna Litwin a Romin Heide založili berlínské 
designérské studio v roce 2012. Společně pracují 
na designu světel, nábytku a doplňků. Věnují se 
také vytváření korporátní vizuální identity pro různé 
podniky. Pracují novým způsobem s tradičními 
technologiemi, například s porcelánem. Při hledání 
inovativních postupů rádi kombinují různé disciplíny 
produktového designu. Mnohdy mají jejich výrobky 
ekologickou myšlenku, vždy se však do jejich práce 
tento prvek dostává postupně a nenásilně. 
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ARBYD CZ - REALIZACE PRO KULTURNÍ CENTRUM - PIVOVAR DOMAŽLICE  

 

 
 
Bývalý domažlický pivovar se díky investici 
města Domažlice postupně změnil v kulturní 
centrum a ARBYD CZ s.r.o. byl u toho jako 
dodavatel interiérového zařízení. Projekt byl 
realizován dle návrhu otce a syna Březinových 
z ateliéru MEPRO s.r.o., stavbu měla na starosti 
plzeňská divize společnosti METROSTAV a.s.  
 
Architektům se povedlo snoubit historickou budovu 
s moderními prvky. ARBYD tak mohl při výrobě 
využít veškeré své výrobní technologie – od 
lakovny po gravírovací laser.   
 
Vše se povedlo a Domažlice mají zpět svůj pivovar 
a ARBYD další úspěšně dokončenou realizaci. 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 MASIVNÍ POSTELE Z AHORNU V NOVÝCH ODSTÍNECH A S DOKONČENÍM OLEJEM  

 
 
Při výrobě masivních postelí je v AHORNu-CZ 
kladen důraz především na přírodní materiál 
vysoké kvality. Postele vyrábí ze dvou dřevin – 
elegantního buku a divokého dubu s výrazným 
a nezaměnitelným vzhledem. Originálním rysem 
těchto postelí je tvarový spoj, který vytváří 
vizuálně zajímavý prvek a současně má svůj 
funkční význam. Jednotlivé dílce masivních 
postelí do sebe přesně zapadají a spáry ani při 
přirozeném stárnutí dřeva neprosvítají.  
 
Nyní AHORN nabízí rozšířené možnosti 
povrchových úprav. Nově nabízí kromě 
transparentního laku i různé barevné odstíny a 
olejování. 

 
 

 
 
 

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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Jaké jsou výhody oleje? Olej chrání před stálou 
vlhkostí, která poškozuje dřevo. Vynikne přirozená 
krása a struktura dřeva. Díky antistatickým 
vlastnostem je olej vhodný také pro alergiky. 
Snadná renovace dřeva, například u hlubokých 
škrábanců nebo při poškození. Olej je přírodní, 
zdravotně nezávadný nátěr, který je šetrný k 
životnímu prostředí. 
 
Proč moření? Zvýraznění kresby dřeva. Možnost 
volby odstínu postele. Barevný odstín je překryt 
transparentním lakem, který plní ochranou funkci. 
Dřevo se mořením zušlechtí. 
  

 

 FAGUS OTEVŘELI NOVOU PRODEJNU „FAGUS RELAX“  

 

 
 
Ještě před vypuknutím koronavirové krize, 
2.3.2020 otevřeli FAGUS novou prodejnu. 
Prodejna je externího partnera, která prezentuje 
pouze výrobky společnosti FAGUS. Partner 
nese jméno FAGUS Relax s.r.o.  
  
Jako hlavní výhodu prodeje má tento partner 
vytvořenou aplikaci, se kterou může zákazníkovi 
vyprojektovat sedačky ve 3D a tak představit 
zákazníkovi na velké obrazovce sedací soupravu, 
jak si ji zákazník vymyslel včetně potahové látky. 
Tuto pak pomocí tabletu může zákazníkovi „vložit“ 
do jeho obýváku, aby si klient udělal představu, zda 
se mu tam vejde, je tvarově dobře orientovaná a 
barva čalounění se mu hodí do interiéru. Je to nový 
způsob prodeje v Evropě ojedinělý. 

 
 
 

 
 
 

  
 

 TON PŘEDSTAVIL NOVOU KOLEKCI "GRAND SLAM"  

 
 
Grand Slam je synonymem pro setkání 
špičkových hráčů. Kolekce je mistrovskou hrou 
na poli technologie ohýbání dřeva. Designér 
Alex Gufler navrhnul židli a barovou židli, které 
symbolizují svižnou výměnu mezi jeho 
dlouholetými zkušenostmi s designem nábytku 
a precizní technologií značky v ohýbání dřeva. 
 
 
„Otevřený velkorysý tvar ohybů, který je typický 
spíše pro nábytek z kovových trubek, představuje 
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technologickou výzvu při použití dřeva. Vyžaduje 
tak mistrovství v oboru, aby produkt splnil náročné 
testy pevnosti a odolnosti,“ představuje Gufler 
kolekci. Pro TON typický ohyb tradiční kulatiny 
spojuje designér s lehkým překližkovým sedákem v 
čistém ohnutém tvaru bez viditelných spojů. 
 
V případě židle však přichází Gufler i s funkční 
novinkou: „Při designu židle jsem myslel také na 
stohovatelnost. Židli Grand Slam lze stohovat 
vertikálně, židle naskládané na sebe tak zaberou 
méně místa i ve větších počtech,“ popisuje funkční 
prvek Gufler. Variabilitu také zvyšuje možnost 
čalounění kolekce. Pořídit lze hladkou variantu, 
sedák lze také očalounit samostatně, případně je 
možné očalounit jak sedák, tak opěrák. Barová 
židle bude navíc dostupná ve dvou výškových 
variantách. 
 
„Tematika tenisu také překvapivě není cizí ani pro 
TON, v minulosti se v továrně totiž vyráběly i 
tenisové rakety, názvem kolekce tak skládáme 
malou poklonu technologii, kterou využíváme bez 
přerušení téměř 160 let,“ dodává Jan Juza, ředitel 
marketingu. 
 
Do nové sezóny TON uvádí také nové látky pro 
čalounění. Díky dlouhodobé spolupráci se 
společností ROHI, která vyrábí prémiové vlněné 
tkaniny, značka pro tento rok představuje tři odstíny 
potahových látek Milkyway. Vzor Mléčné dráhy je 
rozprostřen ve třímetrových opakováních na vlněné 
látce. Výsledné čalounění je tak proměnlivé a vyzní 
efektně zejména na větších počtech židlí. Díky 
tomu může být každý produkt jedinečný.  
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MOBILNÍ DEZINFEKČNÍ STANICE OD PROFIL NÁBYTEK  

 

 
Mobilní dezinfekční stanice je určena do budov 
se střední frekvencí návštěv. Díky odolnému 
kompaktnímu materiálu, zátěžovým kolečkám s 
možností aretace lze stanici převážet v rámci 
budovy, popřípadě mezi budovami tam, kde je 
zrovna potřeba.   
 
Součástí stanice je integrovaný odpadkový koš, 
uzamykatelný prostor na ukládání náhradních 
náplní, zásobník na dezinfekci, zásobník na 
papírové ručníky. Stanice je zhotovena z odolných 
a snadno udržovatelných materiálů. 
  
MOBILNÍ DEZINFEKČNÍ STANICI lze objednávat 
na e-shopu společnosti PROFIL NÁBYTEK nebo 
kontaktovat prodejní oddělení. 
  

 
 
 

 
 

 

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ SKLÁDANÉ PODLAHY OD JAN FICEK DŘEVOVÝROBA 

 
 
Firma Jan Ficek Dřevovýroba, zařadila do své 
výroby, na základě dlouholeté zkušenosti s 
dřevovýrobou nový typ produktu, a to masivní 
dřevěné skládané podlahy. Jedná se o dřevěné 
čtvercové parkety z velmi kvalitního dřeva 
složené do pravidelných vzorů – kazet. Tato 
speciální kategorie interiérových dřevěných 

 

 

 
 

https://www.profil-nabytek.cz/
https://cdn.myshoptet.com/usr/e-shop.profil-nabytek.cz/user/shop/big/84-3_anti-covid-logo.jpg?5e9ed96b
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podlah je jedinečná nejen svým vzhledem, ale i 
tradičním řemeslným zpracováním. Nejčastěji je 
můžeme znát z návštěv historických objektů, 
ale setkáme se s nimi i v nevšedních 
novostavbách. 
 
Pro výrobu je využíváno to nejkvalitnější dřevo – 
nejčastěji dub nebo jasan, případně další evropské 
či exotické dřeviny nebo jejich kombinaci. Dřevo se 
nařeže na lamely malých rozměrů, které jsou 
následně pečlivě skládány do mozaiky. Vybírat lze 
z desítek různých vzorů seskládání – klasických 
nebo dle vlastního návrhu. Možnosti jsou prakticky 
nekonečné. Ke každé zakázce je přistupováno 
individuálně. Vždy je znát vysoký podíl ruční práce, 
což dodává výrobku na originalitě. 
 
Podlahové kazety podtrhují krásu dřeva a navozují 
pocit luxusu. Dokladem je tento typ podlah v 
historických objektech, kde překonal staletí, čímž 
prokazuje svoji nadčasovost, praktičnost a dlouhou 
živostnost. Kazety jsou dodávány bez povrchové 
úpravy, která se provádí až po pokládce a 
přebroušení.  

 

 

SPOLEČNOST RIM CZ PŘECHÁZÍ MEZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

 
Společnost RIM CZ s.r.o. změnila právní formu. 
Od 1.4.2020 je zapsaná v obchodním rejstříku 
jako akciová společnost. Nové označení zní RIM 
CZ a.s.  
 
Veškeré obchodní vztahy pokračují beze změny. 
Zároveň společnost věří, že tímto krokem upevní 
pozici značky RIM a všem partnerům i 
zaměstnancům poskytne jistotu budoucího rozvoje 
firmy.  

 
 
 

 

 

HAUSMESSE V KRONOSPANu 

 
 
Začátek roku byl v nábytkářském odvětví ve 
znamení Hausmesse společnosti Kronospan. 
Této akce se během čtyř dnů zúčastnilo z celé 
České republiky přes 1400 osob z řad výrobců 
nábytku, designérů a obchodních partnerů, 
kteří si prohlédli novou trendovou kolekci 
Trends 20/21 s názvem City Vibes, inspirovanou 
čtyřmi velkými městy.  
 
Jsou jimi sofistikovaný Milán, inspirativní 
Barcelona, současná Moskva a dynamická 
Varšava. 
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Informace o nových dekorech, vhodném použití i 
kombinacích lze samozřejmě najít na webových 
stránkách společnosti www.kronospan.com , nebo 
také v aplikaci Kronodesign. 
 
Co do hodnocení akce, šlo o velmi příjemnou akci, 
kde panovala přátelská atmosféra a zábava. Po 
každé prezentaci následoval potlesk, a to je pro 
pořadatele ze společnosti Kronospan dávalo jasný 
signál, že je o nové dekory z trendové kolekce 
2020/2021 zájem. 
  

 
  

 

 

 

http://www.kronospan.com/

