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/číslo 10/ listopad 2020  

ALBA CR MÁ ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK! 

 
Společnost ALBA CR získala pro své výrobkové 
řady Empire, Klasik, Medical, Design, Fuxo, 
Educal prestižní značku kvality, Česká kvalita - 
Nábytek. Česká kvalita je národní program 
podpory kvality. Smyslem značky je pomoci 
zákazníkům orientovat se v široké nabídce 
různého zboží i služeb a poukázat na ty kvalitní. 
 
Počátky firmy ALBA CR spol. s r.o. jsou spjaty 
s rokem 1996. Tehdy se firma orientovala na výrobu 
a prodej kancelářských židlí a křesel střední a nižší 
třídy. S dynamickým nárůstem poptávky po produkci 
společnosti ALBA CR, jdoucím ruku v ruce s 
rozvojem technologických, výrobních a personálních 
kapacit, rozšířila firma postupem času svůj záběr 
směrem ke špičkovým designovým produktům. 
 
Filozofií společnosti ALBA CR je uspokojit 
zákazníky, kteří se zaměřují na priority zahrnující 
kvalitní řemeslné zpracování, prvotřídní materiály, 
různorodost produktů, ergonomická kritéria, a 
moderní design.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
FIRMA U PILOUSE REALIZOVALA VELMI ATYPICKÝ INTERIER RODINNÉHO DOMU 
   

 
Ve spolupráci s architektem MgA. Jakubem 
Turkem z designerského a architektonického 
studia Element-design, se společnost U Pilouse, 
podílela na konečné výrobě a montáži 
atypického interiéru rodinného domu na jihu 
Plzeňska. Jednou z hlavních výzev tohoto 
projektu bylo skloubit moderní styl s 
rustikálními prvky ve formě „stařeného“ dřeva. 
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Při realizaci byly proto použity nevšední kombinace 
materiálů. Jedním z těchto prvků je sloučení 
standardního lamina s dřevěnými prvky vyrobenými 
z BIO desky, tedy přírodního materiálu. Desky byly 
upraveny speciální metodou tzv. „drásáním“ a 
následným mořením. Výsledným efektem je velmi 
působivý dojem efektu starého dřeva. Další 
netradiční kombinací tohoto pozoruhodného 
interiéru, bylo citlivé začlenění vlnitého plechu. 
  
Výsledkem je moderní, funkcionalistický interiér, 
který velmi přirozeně kontruje s přírodou a pro 
všechny zúčastněné strany i pocit z dobře 
odvedené práce. Aneb jak tento projekt velmi 
spontánně zhodnotil architekt J. Turek: „To je tak, 
když se potkáš s klientem, kterej to vidí přesně, jako 
Ty. Důvěřuje Ti, navádí Tě, ale nijak zásadně do 
toho nevstupuje. A ještě je schopnej to zaplatit“. 
 
 
  

 
 

 
 

 

ANTIBAKTERIÁLNÍ DESKY KRONOSPAN  

 
 
HPL desky, kompaktní desky, laminátové 
dřevotřískové i pracovní desky a podlahy 
společnosti Kronospan dosáhly mezinárodního 
standardu ISO 22196:2011, který měří 
antibakteriální efektivitu povrchu a úbytek 
bakterií během 24 hodin. 
 
Díky hygienicky uzavřeným povrchům se sníží 
výskyt bakterií až o 99,9% během 24 hodin. Tato 
vlastnost také brání jejich rozmnožování, což tyto 
povrchy činí vhodnými pro oblasti s vysokými 
hygienickými požadavky. 
  

 
 
 

 
 
 

 
  

 1.10. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2020: 

  
Z důvodu první vlny koronavirové nákazy byl zrušen jarní FOR INTERIOR, a proto nebylo 
možné ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 předat tak, jak bylo plánováno. Předání tedy 
proběhlo první říjnový den na podzimním FOR INTERIORu. Vzhledem k druhé vlně  
koronavirové nákazy bylo ovšem předávání velmi omezené co do počtu přihlížejících. 
 

https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-mjltyik-wmjldyhl-r/
https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-mjltyik-wmjldyhl-j/
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Ocenění za RIM CZ přebírá Michal Hotmar  
 

 
Ocenění za LD seating přebírá Kristýna Jurová  
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Ocenění za TON přebírá Lenka Sršňová 

 
 

AČN velmi děkuje partnerům ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 a těm, kdo 
ocenění poskytli záštitu: 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu interiérového 
designu DESIGN SHAKER 
 

               
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto 
akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN, 
FOR INTERIOR a DESIGN SHAKER. Soubor doplňuje jedenkrát za dva roky specializovaná 
výstava svítidel, designu a příslušenství SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy 
přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují 
desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké množství zajímavých doprovodných 
programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. Více na www.forinterior.cz . 
 
 
 

http://www.forinterior.cz/
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PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním 
závodě v Polsku a dvou závodech v USA, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém 
nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také 
výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní 
záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé 
životnosti. Více na www.blum.com . 
 
 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. Více na www.egger.com . 

http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
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Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé 
technologie a v mnoha směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v 
inovacích svých produktů. Produkty Kronospan mají široké spektrum uplatnění v 
interiéru i ve stavebnictví.  
 
 
REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

http://www.hettich.com/
http://www.rehau.cz/
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Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
 
 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 

 
 
 
ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

        
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/

