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/číslo 9/ říjen 2020  

FAGUS MÁ DALŠÍ DŮKAZ SVÉ MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ PRÁCE! 

 

 
 
22 let starou sedací soupravu přivezl starší pár 
na přečalounění k výrobci FAGUS Jiří Svoboda. 
 
Když se objevili s osobním automobilem na dvoře 
výrobního závodu, přivítal je obchodní ředitel. 
Nabídnul sedací soupravu novou, a to zcela 
bezplatně, pokud se nechají se starou soupravou 
vyfotografovat. Tak vznikla fotografie, jejíž 
prostřednictvím vám můžeme přinést důkaz kvalitní 
práce českých čalouníků! 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

OBJEVTE SÍLU DŘEVA S LAŤOVÝMI ROŠTY AHORN!  

 
Pokud potřebujete mimořádně odolné rošty, 
které vydrží opravdu všechno, tak právě takové 
jsou nové rošty Maximus a Terrus od výrobce 
Ahorn! Rošty prošly extrémními zátěžovými 
testy s výbornými výsledky. 
 
Pro maximální zátěž je vhodný rošt Maximus. 
Zákazník může očekávat mimořádnou výdrž a 
odolnost. Pevné bukové dřevo a kvalitní spojovací 
materiál zaručí nosnost až do 220 kg! Maximus je 
rošt s nejvyšší nosností v nabídce Ahornu 
odpovídající vysokým nárokům na zatížení. Varianta 
Maximus P (s pístovým vyklápěním od nohou) 
usnadňuje přístup do úložného prostoru pod postelí. 
   
Praktický rošt Terrus s mnohostranným využitím je 
bytelný rošt s latěmi z vrstveného březového dřeva. 
Nadstandardní výdrž umožňují přídavné hranolky. 
Vyšší nosnost je až na 140 kg. Nabízen je v široké 
škále provedení, od variant s výklopem, až po 
polohování hlavy a nohou. Originálem v sortimentu 
Ahornu je motorový laťový rošt Terrus Motor, který 
výrobce nabízí ve dvou variantách. Buď s 
kabelovým nebo dálkovým bezšňůrovým ovládáním.  
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TON SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ KŘESLA MERANO VERZÍ PETIT.  

 
 

 
 
Model, který definoval nové tvarosloví. Křeslo 
Merano, kombinující dvě osově se křížící 
ohýbané překližky zasazené do masivní 
konstrukce, uvedl TON před 10 lety. Přineslo 
mu první světová ocenění za design a stalo se 
jedním z nejoblíbenějších produktů portfolia. 
Značka při této příležitosti vyrobila limitovanou 
edici 30 kusů jeho malé verze. Petit Merano 
během listopadu veřejnosti nabídne formou 
aukce a část z výtěžku zašle na dobročinné 
účely. 
 
"Nápad jsem poprvé dostal před sedmi lety. Syn 
mých přátel slavil první narozeniny a já přemýšlel, 
jakým dárkem všechny potěšit. Nakonec jsem 
vyrobil zmenšenou verzi křesla Merano, kterou 
používá dodnes," uvedl designér a art director 
TONu, Alexander Gufler. "Edice Petit Merano ale 
nevzešla jen z myšlenky dětské velikosti nábytku. 
Je to objekt, který může stát v prostoru sám o 
sobě, sběratelský kus," dodává Gufler.   
 
Jeho křeslo Merano patří k nejúspěšnějším 
modelům značky TON. Od uvedení se ho prodalo 
více než 50 000 kusů a na trhu se později objevila 
řada tvarově podobných modelů. "Lidé na něm 
oceňují jednoduchost, čisté, až geometrické linie a 
nadčasový vzhled. Nicméně najít v jednoduchosti 
něco speciálního, byla při jeho tvorbě největší 
výzva," popsal Gufler. "Design stojí na logické práci 
s materiálem a tvary. Když jsem uviděl finální 
prototyp, měl jsem velmi dobrý vnitřní pocit, což je 
obvykle správné znamení," dodal.   
 
Malá verze křesla Merano tvarem i konstrukcí 
odpovídá klasickému modelu. Nicméně tím, že se 
jedná o limitovanou edici, kterou značka neplánuje 
natrvalo zařadit do výroby, vzniká na úseku 
individuální výroby s ještě větším podílem ruční 
práce. Všech 30 kusů je vyrobeno z dubu a 
povrchově dokončeno olejem. Na spodní straně 
sedáku je vygravírováno speciální logo s podpisem 
designéra, garantující originalitu.  
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Prodej formou aukce začne na webových 
stránkách www.ton.eu v pondělí 9. listopadu a 
potrvá do první adventní neděle, 29. listopadu 
2020. Na webových stránkách najdou zájemci i 
podrobnosti o průběhu a kompletní pravidla. "Jsme 
zvědaví, do kterých států nakonec Petit Merano 
odešleme. Věřím ale, že všude udělá spoustu 
radosti," dodal na závěr Gufler.   

 
  

 JAN FICEK DŘEVOVÝROBA NABÍZÍ MOŽNOST TISKU 

 

 
 
Jan Ficek Dřevovýroba nabízí možnost tisku na 
úplně novém tiskovém stroji od Konica Minolta, 
AccurioWide 200. Ten nabízí možnost tisku na 
všechny pevné nebo flexibilní materiály (papír, 
dřevo, dýha, kov, kámen, pevné stavební hmoty, 
keramika, umělé povrchy, lamináty, umakarty, 
všechny druhy látek a textilií atd.) v jednom 
zařízení. 
 
Snadno lze tisknout na téměř jakýkoli materiál až do 
tloušťky 45 mm. Tiskárna nabízí nekonečné 
možnosti potisku aplikací, které pokryjí potřeby 
koncových zákazníků. Zařízení také umožňuje tisk s 
3D efektem. Kvalita potisku je vhodná i do exteriérů 
a prostředí s vyšší zátěží potištěného povrchu. 
Možnost tisku je již od 1 kusu. 
 
Potisk je možný i u nábytkových komponentů, jako 
potisk masivu, dýhy, CPL, HPL, stříkaných a 
lakovaných povrchů, dotisky detailů, log, čísel atd. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
  

http://www.ton.eu/
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 KVALITNÍ A ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ NÁBYTEK NA VELETRHU MOBITEX 

 
 
Veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX představí nejnovější trendy ve 
vybavení interiéru a doplňcích bydlení. Na 
jednom místě si můžete prohlédnout a 
vyzkoušet prezentaci předních výrobců a 
dodavatelů nábytku a bytového vybavení, kteří 
působí na českém trhu. 
 
Hlavním tématem doprovodného programu je výběr 
kvalitního a zdravotně nezávadného nábytku. 
Veletrh se bude věnovat také kvalitnímu nábytku 
od českých nábytkářů, zařízení malometrážních 
bytů nebo světlu z pohledu designového prvku 
interiéru. Na návštěvníky z řad odborné i široké 
veřejnosti čeká kromě prezentace produktů, 
zajímavých přednášek a ukázek také řada 
bezplatných poradenských center, mistrovství 
České republiky v oboru truhlář a exponátové 
soutěžní přehlídky GRAND PRIX MOBITEX v 
sekcích Vystavovatel a Student. Veletrh nabízí 
možnost pro setkání architektů, designérů a 
studentů těchto oborů. 
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/jak-na-krasne-
a-nadcasove-bydleni-stavebni-veletrh-na-jare-
predstavi-novinky-sezony/ . 
  

 
 
 

 
 
 

 

RYCHLÁ DODÁVKA RIM CZ  

 
 

 
 
Otrokovický výrobce kancelářského nábytku 
RIM CZ připravil nabídku pracovních židlí s 
rychlým dodáním. Jedná se o tzv. RYCHLOU 
DODÁVKU, kdy vybrané typy židlí v nežádanější 
specifikaci jsou k zákazníkovi doručeny do pěti 
pracovních dnů.  
 
 
Rychlá dodávka je možná u těchto typů židlí:  
Zero G (ZG 1352) 
FLEXi (FX 1104.083.022) 
FLEXi (FX 1104.083) 

 

 
 
 

https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/jak-na-krasne-a-nadcasove-bydleni-stavebni-veletrh-na-jare-predstavi-novinky-sezony/
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/jak-na-krasne-a-nadcasove-bydleni-stavebni-veletrh-na-jare-predstavi-novinky-sezony/
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/jak-na-krasne-a-nadcasove-bydleni-stavebni-veletrh-na-jare-predstavi-novinky-sezony/
http://apps.bvv.cz/i2000/b-redirs.nsf/DoRedirect?OpenAgent&NID=00338742&XID=p1763734758x26069&RID=MLAS-BU7SZQ&HASH=9D7744041A&URL=https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno
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VICTORY (VI 1405.082) 
VICTORY (VI 1415.082) 
ANATOM (AT 986B.082) 
EASY (EP 1207.082) 
 

 
  

 
  

POZVÁNKA NA ON - LINE KONFERENCI INTERIÉRY   

 
 
Čtvrtek 5. listopadu od 9 do 14 hodin. Odkaz na 
živý přenos najdete ve čtvrtek 5. listopadu ráno  
na www.konference-interiery.cz . S letošní 
pandemií je skloňování slova „virtuální“ více 
než časté. Ještě než tato nepříjemná a 
komplikovaná doba nastala, měli organizátoři s 
tématem letošní konference INTERIÉRY jasno a 
ani netušili, jak bude téma aktuální. Ústřední 
téma má totiž název „doba virtuální & doba 
vizuální“. 
 
Vystoupí zde designérka a zakladatelka organizace 
Czechdesign MgA. Veronika Loušová, která bude 
hovořit o úskalí navrhování interiérů z virtuálních 
podkladů a dotažení projektu do reálného cíle. 
Zástupce Asociace virtuální a rozšíření reality 
přednese dnešní i budoucí možnosti projektování 
pomocí těchto technologií a ukáže posluchačům 
různé výstupy. O využití této technologie v praxi při 
tvorbě grafického designu bude hovořit Ing. 
Stanislav Mokrý, Ph.D. 
Mezi zajímavé přednášky patří i téma barev a jejich 
používání v historii a dnes. Tato přednáška nese 
příznačný název „Šedá jako odraz naší 
společnosti“ a přednese ji Ing. Martin Čermák. 
Zazní také příspěvek, který má za úkol 
interpretovat vybraná data z národních statistických 
úřadů zemí EU a prezentovat je ve vztahu k 
bydlení a interiérové tvorbě. To odkryje řadu 
zajímavých faktů o procesu tvorby interiérů nejen v 
ČR, ale i ve srovnání s okolními státy. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.konference-interiery.cz/
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Podíváme se také do historie, kdy se virtuální 
realita ani vizualizace nepoužívaly, a přesto se 
tvořily krásné projekty. O tom nás přesvědčí 
historička umění PhDr. Dagmar Koudelková. 
Speciálním hostem bude Marek Hrkal, autor knihy 
Odprezentuj, jehož přednáška zní „Zbořte přežité 
prezentační mýty“. 
Letošní konference se bude konat on-line a bude to 
přímý přenos z brněnského výstaviště na 
www.konference-interiery.cz .  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

NOVÝ AKTUALIZOVANÝ KATALOG GRENA 

 
 
Tým Greny přes léto nelenil a pilně pracoval na 
aktualizaci katalogu Kuchyňských a 
nábytkových dvířek Grena DD. 
 
Nyní Grena představuje rozšířené aktualizované 
vydání s více stranami, novými inspiracemi, novými 
tvary a dekory.  
 
Byl zachován moderní a vzdušný koncept katalogu, 
aby se v něm zákazník rychle zorientoval. Kromě 
nezbytných technických informací, přehledu tvarů a 
nabídky dekorů jsou zde také zcela nové 
inspirativní vizualizace. A to vizualizace nejenom 
kuchyní, ale i jiných místností jako jsou ložnice, 
dětské pokoje či koupelny. 
 
Jelikož za poslední 2 roky přibylo do sortimentu 
kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD 
spousta novinek, nabyl katalog na objemu. Rozrostl 
se o nové kapitoly o lakovaných a dýhovaných 
dvířkách či digitálním potisku nábytkových dílců 
GrenaART.    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

http://www.konference-interiery.cz/
https://grena.us12.list-manage.com/track/click?u=24ce1e3f739f9ba8b37ca67ed&id=8f78975023&e=f5fa3ac560

