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/číslo 8/ září 2020  

RIM CZ PŘEDSTAVUJE DŘEVĚNÝ PROGRAM! 

 

 
 
Otrokovický výrobce kancelářského nábytku 
RIM CZ a.s. představuje ucelený soubor 
dřevěného programu. Jedná se o produkty z 
portfolia RIM, které v sobě nesou dřevěné prvky 
od podnoží s čalouněnými korpusy po 
celodřevěné lavice a stoly. 
 
Katalog Wooden program si můžete prohlédnout 
zde: 
https://www.calameo.com/read/006273904eb84a60f
0a13 
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MIAS OC  SLAVÍ 30 LET NA TRHU!  

 
 
Výroba kancelářského nábytku Mias OC spol. s 
r.o. byla založena 7. září roku 1990, jako 
společnost ROVI s.r.o. V roce 1991 tato 
společnost koupila opuštěnou halu a tím byla 
zahájena novodobá historie výroby nábytku v 
Krouně.  
 
V roce 1993 investoval do společnosti ROVI s.r.o. 
pan Kurt Schärf, prostřednictvím své společnosti 
Schärf GmbH ve Wormsu v Něměcku. Firma nadále 
působila na trhu v ČR pod názvem Schärf-ROVI 
s.r.o. Poté byla v Německu v rámci sjednocování a 
nákupu dalších německých firem panem Schärfem, 
ustavena akciová společnost SCHAERF AG, a naše 
firma používala název SCHAERF-ROVI spol. s r.o. 
Na konci 20. století byla celá německá akciová 
společnost SCHAERF AG prodána nadnárodnímu 
koncernu SAMAS NV se sídlem v Holandsku a v 
roce 2005 byla naše společnost přejmenována na 
Samas Česká republika spol. s r.o. v rámci jednotné 
obchodní strategie koncernu.  
 
V listopadu 2009 byl na společnost SAMAS v 
Německu vyhlášen konkurz a ustanoven 
insolvenční správce. V lednu 2010 management 
společnosti Samas Česká republika spol. s r.o. 
zahájil jednání s německým správcem o odkupu 
firmy v Krouně systémem management by out. 
Jednání o odkupu firmy v Krouně, trvající půl roku 
byla završena dne 28.7.2010, kdy byla podepsána 
smlouva mezi českými manažery firmy a německým 
insolvenčním správcem o odkupu společnosti Mias 
OC spol. s r.o. a převodu celé firmy do českých 
rukou.   
  
Mias OC spol. s r.o., společnost vyrábějící nábytek 
v Krouně pokračuje ve své úspěšné podnikatelské 
činnosti na trhu v České republice ve východní a 
střední Evropě a ostatních státech západní Evropy. 
Důležitá je ta skutečnost, že firma Mias OC spol. s 
r.o. má za 30 let své existence stále stejné IČ, řadu 
spokojených zákazníků, vynikající reference, kredit 
spolehlivosti, slušnosti a flexibility, stabilizovaný a 
profesionální personál, vlastní výrobní areál, od 
roku 2018 nové technologie a další nové zakázky. 
Je jednou z mála firem, nejdéle působící v České 
republice v oboru kancelářského nábytku založené 
v její „polistopadové“ historii.  
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 ROŠTY 2v1 OD AHORNu  

 

 
 
Dopřát si ve své posteli maximální komfort? 
Zároveň však potřebujete efektivně využít 
úložné prostory pod postelí? To je dnes možné. 
Letošní novinkou jsou totiž rošty 2v1, které 
jsou součástí nové kolekce postelových roštů 
AHORN. 
 
Díky jejich speciální konstrukci lze rošt pohodlně 
polohovat, a zároveň je pomocí bočního výklopu 
pod postelí lehce přístupný celý úložný prostor. 
Rošty 2v1 lze pořídit jak ve variantě ručně 
polohovací nebo s motorovým polohováním.  
 
V nabídce ručně polohovacích roštů 2v1 jsou 
modely Duostar Kombi P HN a Portoflex Kombi P 
HN. Originálem na trhu je pak motorový rošt s 
bočním výklopem Portoflex Motor Kombi P. Tento 
speciálně vyvinutý rošt 2v1 umožňuje polohování 
pomocí motoru, kdy si jednoduše ovladačem 
nastavuje libovolná pozice roštu. Navíc díky jeho 
extra plochému provedení, kdy je motor uložen v 
rámu roštu, je možné plně využít celý úložný 
prostor pod postelí.  
 
Na důmyslnou konstrukci roštu Portoflex Motor 
Kombi P získala firma AHORN ochranný 
průmyslový vzor registrovaný Úřadem Evropské 
Unie pro duševní vlastnictví. 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 JAN FICEK DŘEVOVÝROBA VYSTAVUJE V GALERII DÝHY HAVLOVU VÁZU 

 
Před dvěma lety v rodinné továrně Jan Ficek 
Dřevovýroba v Chrudimi otevřeli Galerii dýhy. Ta 
má za cíl osvětu přírodních materiálů, jako je 
dýha, ale i další dřevěných produktů, a s tím 
související ochranu životního prostředí. 
 
Tento v České republice unikátní projekt 
představuje na čtyři desítky exkluzivních dýh 
nejrůznějších dřevin, jako je ziricote, ipe či dýha 
briccoli (krájená z dřevěných kůlů pro uvazování 
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lodí v historických mořských přístavech), ale i 
dalších dýh se zajímavou kresbou, neobvyklou 
strukturou či historií. Více z těchto dýh naleznete na 
https://www.jfdspeciality.cz/speciality/ . Dále jsou k 
vidění impozantní desky z masivního dřeva různých 
dřevin pro výrobu stolů a dalšího nábytku, a také 
nábytek z našich kolekcí, na kterém lze dobře 
prezentovat použití dýhy v praxi, možnosti jejího 
sesazování i intarzie.  
 
Vystaveny jsou samozřejmě i novinky společnosti 
Grenagloss veneer (dýhované desky s vysokým 
leskem), JFD 3D Veneer (dýhované desky s 3D 
strukturou) a JFD Glass Veneer (dýha zalisovaná ve 
skle). Neméně pozornosti je věnováno digitálnímu 
tisku na dýhu a nábytek. Tisk ale Jan Ficek 
Dřevovýroba umí aplikovat prakticky na všechny 
druhy plošných povrchů. Největším „tahákem“ je 
nyní v Galerii Havlova váza. Václav Havel vytvořil v 
roce 2004 nákres vázy, připomínající stonek šípku 
hustě posetý trny, jako dárek svému příteli Bořkovi 
Šípkovi k 55. narozeninám. Vázu pojmenoval 
Neuchopitelný šípek. Bořek Šípek vázu vyrobil 
spolu se svými sklářskými mistry z Nového Boru, v 
limitované edici pouhých sedmi kusů, které jsou 
dnes všechny v soukromých sbírkách. A právě vázu 
se šťastným číslem 7 lze teď spatřit u v Galerii Jan 
Ficek Dřevovýroba. Možné je to díky spolupráci 
firmy Jan Ficek Dřevovýroba s Bořkem Šípkem na 
nábytkových kolekcích Archilles a Aboriginal, 
přátelství Jana Ficka ml. s Bořkem Šípkem a 
znalosti jeho díla a sběratelů. 
 
Do galerie dýhy jsou pořádány pravidelné exkurze 
pro profesionály z oboru. Nyní samozřejmě o 
sníženém počtu návštěvníků a za pečlivého 
dodržování vládních nařízení. Pokud se chcete 
dozvědět novinky v oblasti zpracování dýhy a 
nábytku, přijeďte se příště podívat do Galerie dýhy a 
moderního provozu naší továrny. Stačí se přihlásit 
na nabytek@jfd.cz .  

 
¨ 

  
 

 PRAKTICKÁ APLIKACE KRONODESIGN® 

 
 
Společnost KRONOSPAN přináší praktickou 
Kronodesign® aplikaci, díky které si lze 
jednoduše vizualizovat designové nápady. 
Tento mobilní nástroj je šikovným asistentem k 
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rychlému nalezení a nakombinování vhodných 
dekorů pro projekt. Inspiruje a informuje 
kdekoliv a kdykoliv je potřeba. Ať už jste 
designer, specialista nebo hledáte pouze nové 
nápady pro interiér, aplikace Kronodesign® to 
dokáže usnadnit. 
 
Tento virtuální pomocník zjednoduší vizualizaci 
nápadů, vytvoří vlastní kompozici designu nebo 
vloží vaše oblíbené dekory do jedné z 
přednastavených abstraktních kompozic 
Moodboards. V rámci ní - doslova podle nálady a 
typu interiéru – si jednoduše nakombinujete a 
vyladíte dekory z kolekce Kronodesign. 
 
Mezi klíčové výhody patří - kromě toho, že máte 
katalog dekorů ve svém mobilu – funkce Můj 
projekt. Díky ní si můžete kreativně propojovat 
jednotlivé dekory, tvořit si svůj vlastní projekt a 
kdykoli se k němu zase vrátit.  Dokonce i v offline 
režimu. Aplikace samozřejmě nabízí pokročilé 
vyhledávání a filtrování dekorů a povrchových 
struktur, ale také nalezení nejbližšího prodejce 
produktů Kronospan a to kdekoli na světě.  
 
V aplikaci si lze kreativně tvořit i kompozice 
propojené s vlastními fotkami a vložit je do 
přizpůsobitelných šablon, které umožňují měnit 
pozici obrázků, vložit stíny či přearanžovat vrstvy a 
následně svůj výsledek bezproblémově sdílet na 
sociálních sítích či si jej nechat zaslat na email. 
Pokud máte aplikaci již nainstalovanou, pak si jen 
zkontrolujte, zda ji nepotřebuje aktualizovat, abyste 
měli skutečně nejnovější verzi, díky které se 
dostanete k nejprogresivnějším funkcím a 
novinkám.  
 
Aplikace Kronodesign® je zkrátka praktickým 
mostem od vašich kreativních nápadů po jejich 
úspěšnou realizaci. Více na: cz.kronospan-
express.com . 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HAFELE FANTOM – MAGNETICKÝ DVEŘNÍ DORAZ  

 
 

 
 
Magnetický dveřní doraz Hafele Fantom je 
elegantní a vysoce funkční dveřní doraz s 
funkcí trvalého otevření, který netvoří překážku 
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v cestě.  
 
Dveřní doraz Hafele Fantom pro většinu typů dveří. 
K dispozici v různých barvách pro různé typy 
aplikací.  https://youtu.be/2J4AC6B45dY  
 
  

 
  

HYBRIDNÍ MATRACE LB THERAPY VISCO®  

 

 
 
Matrace Therapy Visco® je vhodná pro 
vyznavače měkkých, více poddajných matrací. 
Výrobce ji doporučuje také jako matraci 
partnerskou, kdy VISCO pěna matrace Therapy 
se při spánku zahřívá, a tím se stává poddajnou 
a měkkou zároveň. Netlačí a příjemně kopíruje 
každý centimetr Vašeho těla. 
 
Díky speciální kombinaci čtyř vrstev materiálů je 
matrace příjemně měkká, poddajná a díky 7 
zónovým taštičkovým pružinám je dobrou oporou 
pro unavená záda. Taštičkové pružiny spolehlivě 
zajišťují dokonalou cirkulaci vzduchu a odvod 
vlhkosti. 
• 7 zónová klinicky testovaná zdravotní matrace. 
• Tuhost matrace Soft. 
• Skladba jádra VISCO Foam, Aloe Vera Foam, 
taštičkové pružiny, Comfort Foam. 
• Taštičkové pružiny jsou vyrobeny nejmodernější 
technologií za studena tažené oceli. 
• Designový potah matrace v kombinaci s červenou 
lemovkou je snímatelný a pratelný. 
• Materiálová skladba potahu: 2% Lycra, 90% PES, 
8% VIS. 
• Výška matrace v potahu25 cm. 
• Nosnost matrace do 120 kg. 
• Prodloužená záruka na jádro matrace 5 let. 
• Záruka na potah matrace 2 roky. 
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U PILOUSE JSOU CERTIFIKOVÁNI FSC 

 

 
Výrobní firmě U Pilouse velmi záleží na životním 
prostředí. Mají certifikaci FSC a chtějí svou 
činností podporovat environmentálně šetrné, 
sociálně prospěšné a ekonomicky 
životaschopné obhospodařování lesů, a tím 
napomoci chránit ohrožené a devastované 
světové lesy. 
 
U Pilouse se s pokornou rozhodností snaží každý 
den naplňovat slogan „Továrna na Vaše sny.“    

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

LUGI  - NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

 
 

 
 
Novostavba rodinného domu na okraji Prahy se 
může pochlubit interiérem s čistými liniemi s 
důrazem na detail a kvalitní materiály. 
Spojujícím elementem v celém domě je dub s 
jemnou kresbou a speciálně namíchaným 
odstínem oleje. 
 
 
Dokonalost a perfektní řemeslné provedení – to je 
LUGI… 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

https://lugi.us5.list-manage.com/track/click?u=1e598202bcf24d9c7d70b5bab&id=40e92d1456&e=e496057f54
https://lugi.us5.list-manage.com/track/click?u=1e598202bcf24d9c7d70b5bab&id=3c48321aa3&e=e496057f54
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PŘEHLÍDKA VYCHYTÁVEK A TIPŮ DO KAŽDÉHO INTERIÉRU 

 
Letos čeká návštěvníky veletrhu For Interior 
zcela nová a neobvyklá expozice, která nese 
název INSPIRACE PRO BYDLENÍ. Jedná se o 5 
interiérů, na kterých budou představena různá 
nábytková řešení – tradiční a hlavně ty 
netradiční, která pomohou díky použitému 
kování například při řešení malých prostor v 
bytě nebo s organizací osobních věcí. 
 
Čeká vás „nadupaná“ kuchyně vytvořená v jedné 
barvě, ale se třemi strukturami materiálu, plná 
vychytávek včetně intarzie na podlaze, „crazy“ 
obývací pokoj s italskými doplňky a velmi efektně 
zařízená koupelna s opravdu netradičně 
koncipovanou koupelnovou skříňkou, kam lze 
ukládat a třídit špinavé prádlo. Mnoho lidí řeší 
vybavení předsíně, a tak si pro vás designéři 
připravili nápady i do této místnosti, např. kam 
ukládat klíče, jak využít horní skříňky apod. 
Zajímavá bude také sekce studentského pokoje, 
kde najdete kromě výškově stavitelného stolu a 
počítačového doupěte také akustické panely a 
tapetu vytištěnou digitální technologií. 
  
Jaké barvy zde najdete? Barevné schéma bude 
výrazné a odvážné, stejně jako jsou aktuální 
zahraniční trendy – najdete zde jako základ 
červenou, doplněnou o oranžovou a akcenty černé. 
Nábytek však bude vyroben na míru z kvalitního 
laminátu v neutrálních šedých odstínech. Zjistíte 
tak, jak lze barvy a materiály kombinovat a co 
dokáže samotná výmalba. Chybět nebudou pečlivě 
vybrané solitéry italského designu, jako jsou židle, 
křesla a různé doplňky. Samozřejmostí na expozici 
budou živé rostliny, které najdete nejen v 
samozavlažovacích květináčích, ale i zavěšené na 
stěně. Mimochodem na stěnách budou také ukázky 
různých typů nátěrových hmot od klasické až po 
popisovací nátěrovou barvu či po luminiscenční. A 
také se dozvíte, jak různě lze aplikovat digitální tisk 
do každého bytu. Inspirace bude tedy od podlahy, 
přes nábytek až po doplňky – bude to prostě 
INSPIRACE PRO BYDLENÍ! Navíc se v této 
prezentaci myslí i na ekologii, a tak budou na stěny 
expozice aplikovány desky vyrobené z použitých 
nápojových kartonů. 
 
Těšit se můžete na oblíbené komentované 
prohlídky, které proběhnou na expozici každý den 
od 14 hodin. Navíc v pátek od 14:30 hodin 
proběhne křest a autogramiáda nové knihy Interiéry 
do detailu, v které najde čtenář více než 50 
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odpovědí na časté otázky při řešení interiérů s 
mnoha ilustračními fotografiemi.  
 
Expozice, kterou najdete ve vstupní hale č. 1, je 
určena jak pro koncové zákazníky, kteří zde mohou 
načerpat nápady, jak pracovat se standardními 
prvky v interiéru jinak a netypicky a jak mohou 
kombinovat, tak i pro designéry a výrobce nábytku. 
Tento projekt si pro návštěvníky veletrhu připravil 
tým designérek v čele s Ivou Bastlovou a hlavním 
partnerem společností BLUM – specialistou na 
nábytková kování. Více informací o projektu a 
volnou vstupenku najdete na www.inspirace-pro-
bydleni.cz . 
  

 

RIM CZ – ŽIDLE REDONDA 

 
 
Židle Redonda je kolekce stohovatelných židlí 
od společnosti RIM CZ, která najde své využití 
jak v zasedacích místnostech, tak v kulturních 
sálech i v prostorách knihoven a škol. Součástí 
kolekce jsou barové židle, proto se nabízí 
možnost použití i v kafeteriích a kantýnách. 
Redonda vyniká elegantním italským designem. 
Svůj charakter přizpůsobuje místu pomocí 
několika variant barevnosti od tradičních bílých 
a černých plastů po exkluzivní a trendy 
petrolejové a olivově zelené. Díky své útlé 
konstrukci působí Redonda jemným a lehkým 
dojmem. 
 
Celoplastová židle na tenkém vysokopevnostním 
rámu. Moderní a lehce působící design zaručující 
kvalitní a pohodlné sezení. Vhodná do veřejných 
prostor s multifunkčním využitím. Židle splňuje 
vysoké nároky na stohování (až 45 ks na 
transportním vozíku). Základní paleta plastů – 
černá a bílá. Exkluzivní paleta plastů – petrolejová 
a olivově zelená. Židle Redonda lze vybavit psacím 
stolkem, plastovými nebo drátěnými spojkami pro 
spojování do řad. 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

http://www.inspirace-pro-bydleni.cz/
http://www.inspirace-pro-bydleni.cz/

