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/číslo 7/ srpen 2020  

U PILOUSE – SERIÓZNOST A DŮVĚRA! 

 
Firma U Pilouse pomáhá svým zákazníkům 
realizovat sny v oblasti designu interiérového 
nábytku. Spojují průlomový koncept návrhu s 
realizací a využíváním progresivních materiálů a 
technologií. Spolupracují s významnými 
projektanty a designéry. Individuálním 
přístupem ke každému klientovi zaručují 
jedinečnost. Pracují se zajímavými povrchy, 
rafinovanými detaily a velký důraz dávají na 
funkcionalitu. 
 
Zajímavá je spolupráce s designovým studiem 
OBLIQO interiéry. OBLIQO se zabývá interiérovým 
designem a kompletními návrhy nábytku. Společně 
nedávno realizovaly atypický interiér bytu v Praze, v 
novém developerském projektu Rezidence Na 
Cibulce.  
 
Je výjimečnou kombinací několika faktorů: svou 
výbornou polohou, příznivou cenou, optimální 
dispozicí bytů a standardem domovního vybavení 
při použití tradičních materiálů. Charakterem své 
příjemné a nápaditě působící architektury chce 
navázat na klady okolního prostředí a přispět tak k 
obnově této atraktivní pražské čtvrti. 
 
U Pilouse se s pokornou rozhodností snaží každý 
den naplňovat slogan „Továrna na Vaše sny.“ 

 

 
 

 
 

 
 
  

EDGE NOVINKA OD RIM CZ  

 
 
Další novinkou je pracovní stůl CONNECT z 
dílny designerského týmu RIM CZ. Díky lehké 
subtilní desce s podnoží z dubového masivu 
vynikne u pracovní židle i v jednacích 
místnostech. Možnost variabilního počtu 
podnoží navíc umožňuje konečnou délku stolu 
přizpůsobit všem požadavkům. Pro konferenční 
využití CONNECT nabízí také přípojná místa a 
kabelové organizéry.  
 
CONNECT je obdélníkový pracovní stůl na nohách 
z dubového masivu. Lehká subtilní deska s podnoží 
z dubového masivu. Vynikne u pracovní židle i v 
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jednacích místnostech. Díky možnosti variabilního 
počtu podnoží můžete konečnou délku stolu 
přizpůsobit všem požadavkům. Pro konferenční 
využití CONNECT nabízí také přípojná místa a 
kabelové organizéry. Více o produktu zjistíte na 
webu www.rim.cz nebo v síti RIM Pointů v Čechách 
a na Slovensku. 
 
  

 
 

 TON - HISTORICKÝ OHÝBANÝ NÁBYTEK NA BYSTŘICKÉM ZÁMKU  

 
 
Jak se prvních 100 let vyvíjela technologie a 
design nábytku z ohýbaného dřeva? Na tuto 
otázku i letos odpoví oblíbená výstava 
Historický ohýbaný nábytek na zámku v 
Bystřici pod Hostýnem, která je po opatřeních 
proti šíření koronaviru pro veřejnost opět 
otevřena. Na místě představí bezmála 30 
modelů, zapůjčených z archivu firmy TON. Řada 
z nich je velmi raritních. 
 
"Určitě můžeme vyzdvihnout boppardskou židli, 
která vznikla roku 1836 ještě původním 
technologickým postupem - ohýbáním svazku dýh. 
Na místě je k vidění také jeden z prvních modelů 
legendární židle č. 14 či židle pro Lichtenštejnský 
palác ve Vídni, která je jedinou dochovanou na 
našem území. Nicméně unikátní je celá vystavená 
sbírka," uvedl ředitel marketingu značky TON, Jan 
Juza. Kromě výrobků z dílny rodiny Thonetů jsou 
na místě i exponáty značek D. G. Fishel, Mundus a 
Kohn, které s technologií ohýbání dřeva také 
pracovaly.  
 
Během prázdnin a září je otevřeno každý den 
kromě pondělí od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne 
od 13.00 do 17.00 hodin. V říjnu pak ve stejný čas, 
ale pouze od úterý do pátku. Vstupné pro dospělou 
osobu činí 40 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty, 
důchodce a ZTP platí snížená cena 30 Kč. 
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 KUCHYNĚ NaO OD VEGA FURNITURE 

 
 
Na trh s nábytkem vstoupila v srpnu 2020 nová 
značka NaO, která prodává kvalitní kuchyně od 
českého výrobce formou e-shopu. Jedná se o 
inovativní projekt v rámci nábytkářského oboru, 
cílení a způsobu nákupu. 
 
Český trh je plný nábytku ze všech koutů světa, 
ale zákazníci stále více doceňují české výrobky, 
které mají přidanou hodnotu s dlouhodobě 
udržitelnými vlastnostmi. Cílem značky NaO je 
vyrábět kvalitní nábytek, který bude dostupný 
pro všechny generace. 
 
Nábytek NaO reflektuje současné vysoké nároky na 
funkčnost a design. Kombinuje tradici s 
budoucností, řemeslnost s technologií, dřevo s 
elektronikou. Snaží se lidem šetřit čas a umožnit co 
nejjednodušší nákup z pohodlí domova. Díky 
kvalitním materiálům myslí také na udržitelnost a 
dlouhodobou životnost nábytku.  
 
Energie, pozitivní přístup a myšlení, které NaO 
vyzařuje musí mít vždy šťávu. NaO nábytek 
znamená svěží přístup k tradičnímu řemeslu, 
inovativní pohled na osvědčené výrobky a nový 
koncept ve světě nákupu nábytku online. Mimo to, 
kuchyně NaO nabízí zákazníkům širokou škálu 
možností, jak si mohou upravit novou kuchyni podle 
svých představ a uzpůsobit si ji přesně na míru.  
 
Více na: www.nao-living.cz . 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 NOVÁ KOLEKCE POSTELOVÝCH ROŠTŮ AHORN CZ 

 
 
K 1. 9. 2020 představuje AHORN novou kolekci 
postelových roštů. Kromě technického 
vylepšení či vizuální změny se zákazníci mohou 
těšit na zcela nové varianty roštů. Sortiment 
postelových roštů je přizpůsoben poptávce na 
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trhu. 
 
A očekávané změny? 
• Nové barevnosti roštů – sladěná kolekce do 
teplých barev 
• Nové kapsy testované na extrémní zátěž 
• Vylepšené ramenní kolébky 
• Motory nové generace 
• Zcela nové produktové řady laťových roštů - 
Terrus a Maximus 
• Rošty 2v1 s polohováním a bočním 
výklopem 
• Sjednocená výška roštů celé řady - 
Lussoflex, Trioflex, Extraflex 
• Rozšířené konstrukční varianty o ručně 
polohovací a výklopné rošty 
 
Novinkou, která u zákazníků vzbuzuje velké ohlasy 
již nyní jsou tzv. rošty 2v1. S touto unikátní 
konstrukcí je AHORN na trhu jediný. Jedná se o 
rošty, které umožňují jak polohování (ruční nebo 
motorové), tak možnost přístupu do úložného 
prostoru pod postelí z boku (tedy pístové vyklápění 
– Kombi P). Důmyslnou konstrukci zastřešuje rošt 
Portoflex Motor Kombi P, na který má AHORN 
ochranný průmyslový vzor registrovaný Úřadem 
Evropské Unie pro duševní vlastnictví. Jedná se o 
motorový rošt s bočním výklopem, který v sobě 
spojuje jak maximální pohodlí při odpočinku a 
spánku, tak i praktičnost pro snadný přístup do 
úložného prostoru pod postelí. 
 
Celá nová kolekce je již dostupná na webu 
www.ahorn.cz . Lze zde nalézt také nový katalog 
postelových roštů AHORN v elektronické podobě. 
Pro zaslání katalogu v tištěné podobě je možné 
kontaktovat obchodního zástupce. 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
  

COWORKINGOVÁ CENTRA OD ARBYD CZ  

 

 
 
Jak mohou vypadat coworkingové kanceláře z 
dílny ARBYD CZ? Coworkingová centra 
získávají na atraktivitě a celý tým ARBYDu těší, 
že patří mezi přední dodavatele nábytku pro 
několik nově vybudovaných.  
 
"Spaces" byla velice náročná realizace pro 
společnost Cushman & Wakefield, s.r.o. Celkově 

 

 
 

http://www.ahorn.cz/
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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ARBYD vybavili nábytkem, dřevěnými bloky a 
sedacím nábytkem tři coworkingová centra v 
Praze. Spaces Nile House, Spaces Albatros, 
Spaces Smíchoff. Bussiness centra Spaces  mají 
celosvětově definovaný koncept. Předdefinované 
materiály, tvary, barvy.  Architekt, který má na 
starosti nově budovanou pobočku, pasuje koncept 
na danou dispozici objektu.  
 
Coworkingové centrum v centru Plzně "BIC Port" 
na jehož kompletním vybavení se ARBYD podíleli. 
Sdílené kanceláře, jednací místnosti, phone box 
pro zajištění soukromí, recepce a další. To vše 
pochází z naší dílny. A klienti centra mohou tak 
kreativně rozvíjet své nápady.   
 

  

 
 

 
 

 
 
  

KRONOSPAN PŘEDSTAVÍ TRENDY 20/21 NA ZÁŘIJOVÉM SEMÍNÁŘI  

 

 
 
Společnost Kronospan představila na začátku 
letošního roku  inovativní kolekci z řady 
Kronodesign Trends 20/21. Ta přináší novinky 
nejen v laminovaných deskách a pracovních 
deskách, ale také rozšíření stylové řady Slim 
Line. Architekti a designeři mají momentálně 
jedinečnou příležitost seznámit se s touto 
atraktivní kolekcí osobně, prostřednictvím 
odborného semináře. 
 
Pod názvem Inspirace podzim 2020 spolupořádá 
Kronospan akci, která proběhne ve dvou termínech 
- 16. a 17. září - v pražském showroomu DECO 
LOCO. Odborný seminář se zaměří nejen na 
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představení trendů v dekorech, ale poskytne také 
kreativní půdu pro setkání profesionálů z oboru 
architektury a designu. Ti se v duchu motta City 
Vibes mohou těšit na seznámení se s novinkami v 
dřevodekorech nebo na širokou škálu rozmanitých 
imitací kamene, betonu, mramoru či dřeva v 
podobě pracovních desek a laminovaných 
dřevotřískových desek. Nebude chybět ani 
elegantní řada Slim Line!  
 
Celý showroom, kde seminář proběhne, bude navíc 
vybaven právě nejnovějšími dekory z kolekce 
Trends 20/21, ale i dalšími zajímavými 
interiérovými doplňky od přátelských firem, které se 
společně s Kronospanem na zářijovém semináři 
představí.  
 
Kapacita se rychle naplňuje, ale stále zbývá ještě 
několik volných míst. Pro ty, kteří se na akci 
nedostanou, se vzhledem k velkému zájmu 
výhledově plánují další dva termíny. Na odborný 
seminář Inspirace podzim 2020 s představením 
Kronospan Trends 20/21 se registrujte na: 
https://decoloco.cz/deco-loco-friends-registrace/  
 

 

 
 

  

 

DVÍŘKA GRENA DD V NOVÝCH PROSTORECH 

 
 
Část výroby divize kuchyňských a nábytkových 
dvířek Grena DD se ještě v tomto roce 
přestěhuje ze své mateřské firmy Grena, a.s. do 
prostor sesterské firmy Jan Ficek Dřevovýroba, 
s.r.o. v Chrudimi.  
 
Do moderní haly v Chrudimi, která disponuje 
zvlhčováním, řízením teploty a novými 
technologiemi, bude přestěhována výroba 
fóliovaných dvířek Grena DD, která se tak dočká 
mnohem vhodnějších a větších výrobních prostorů 
nejvyšší kvality. Výhodou bude rovněž propojení s 
pracovištěm digitálního tisku na kuchyňská dvířka a 
nábytkové dílce, které bylo v Chrudimi otevřeno v 
červenci tohoto roku. Důvodem tohoto přesunu je 
především potřeba rozšíření výroby protipožárních, 
nehořlavých, izolačních a akustických 
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vermikulitových desek a tvarových dílců Grenamat, 
které společnost Grena vyváží do více než 30 zemí 
světa. Tyto produkty mají široké využití ve 
stavitelství, lodním průmyslu, při stavbě krbů a 
kamen, výrobě dveří a v řadě dalších oborů a 
odvětví. 
 
„Přestěhování fóliovaných dvířek Grena DD nám 
umožní rozšířit a modernizovat naši výrobní divizi 
vermikulitových desek a tvarových dílců Grenamat, 
po kterých je stále větší poptávka,“ říká Jan 
Kloubec, výkonný ředitel společnosti Grena, a.s. a 
dodává: „Pro naše „dvířkové“ zákazníky se však nic 
nezmění a přesun ani nepocítí. Prodej a obchod 
dvířek Grena DD budou zajišťovat z centrály 
Grena, a.s. ve Veselí nad Lužnicí stále ti stejní lidé, 
na které jsou zákazníci zvyklí, a se kterými mají již 
vybudované dlouholeté a přátelské vztahy. 
Samozřejmostí je i zachování, ne-li zvýšení, kvality 
našich fóliovaných dvířek. Výroba akrylátových, 
patinovaných a lakovaných dvířek, která se rozšíří 
o lakování ve vysokém lesku, bude nadále 
ponechána v prostorech Greny ve Veselí nad 
Lužnicí“.  
 
Spojení Greny, a.s. a rodinné firmy Jan Ficek 
Dřevovýroba, s.r.o pod jednoho majitele, ke 
kterému došlo v roce 2018, umožňuje oběma 
firmám společný růst a optimální rozložení 
výrobních procesů, čehož je stěhování výroby 
fóliovaných dvířek důkazem. Vzhledem k tomu, že 
se společnost Jan Ficek Dřevovýroba zaměřuje 
také na realizaci nábytku, představuje spojení sil v 
oblasti výroby kuchyňských a nábytkových dvířek 
velký potenciál pro další rozvoj a rozšíření nejenom 
nabídky produktů, ale i služeb týkajících se 
produkce korpusů, nábytku a celkové realizace 
interiérů.   

 
 
 

 
 
 

 

 

HYBRIDNÍ MATRACE LB THERAPY Latex® OD LB BOHEMIA 
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LB Therapy Latex® je svou materiálovou 
skladbou vhodná pro vyznavače středně tuhé 
matrace s nejvyšším komfortem. Díky speciální 
kombinaci čtyř vrstev materiálů je matrace 
příjemně poddajná. Tato matrace je mimořádná 
spojením přírodní latexové vrstvy s Aloe Vera 
pěnou, která podporuje zdravý spánek. Je 
zároveň dobrou oporou pro Vaše unavená záda, 
zejména díky horní latexové desce a 
taštičkovým pružinám. Taštičkové pružiny 
spolehlivě zajišťují dokonalou cirkulaci 
vzduchu a odvod vlhkosti. .  
 
• 7 zónová klinicky testovaná zdravotní matrace. 
• Tuhost matrace Medium. 
• Skladba jádra Latex , Aloe Vera Foam , taštičkové 
pružiny Comfort Foam. 
• Taštičkové pružiny jsou vyrobeny nejmodernější 
technologií za studena tažené oceli. 
• Designový potah matrace v kombinaci se zelenou 
lemovkou je snímatelný a pratelný. 
• Materiálová skladba potahu: 2% Lycra, 90% PES, 
8% VIS. 
• Potah je pratelný na 30°C.  

 
 
 
 

 

  

NOVÁ TECHNOLOGIE V JN INTERIER 

 

 
 
 
Společnost JN Interier zakoupila nový stroj 
Morbidelli cx220. Jedná se o pokročilé CNC a 
v zásadě je to generační obměna stávajícího 
stroje. 
  

 
 

 

 

 
 


