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/číslo 11/ prosinec 2020 

SPOT NOVINKA OD LD SEATING! 

 
 
Novinka SPOT je kolekce jednoduchých stolků a 
čalouněných taburetů, které se hodí k vytvoření 
minimalistického odpočinkového místa. Může se 
jednat o kanceláře, ale také o stylové vybavení 
kaváren a barů. Taburety a stolky jsou ve třech 
různých výškách – nízká, střední a vysoká.  
 
Barvu a materiál čalounění pěnového sedáku si 
může zákazník vybrat ze široké nabídky látek tak, 
aby taburet dokonale zapadl do ladění interiéru. 
Ocelové podnože taburetů i stolků jsou standardně 
k dispozici v šesti základních barvách: Černá, 
modrá, červená, žlutá, zelená, bronzová. Pokud si 
zákazník přeje stůl osadit vlastní deskou, nabízí 
výrobce možnost koupit pouze samostatnou 
podnož. 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

2 

 

MAYER CZ JE NOVÝM ČLENEM AČN  

 
 
Historie značky MAYER CZ začíná v roce 1996, 
kdy je založena společnost jejímž cílem je 
výhradní prodej produktů MAYER Sitzmöbel 
pro Česko a Slovensko s právem licenční 
výroby v Novém Jičíně. Od 1.1.2002 se 
většinovým majitelem společnosti stal MAYER 
Sitzmöbel a mění se i název na MAYER CZ. 
MAYER CZ se postupně vedle Česka a 
Slovenska stále více zaměřuje na zahraniční 
trhy střední a východní Evropy - Polsko, 
Maďarsko, Pobaltí, Bulharsko, Slovinsko, 
Gruzie a další. Na konci roku 2018 se 
společnost MAYER CZ dostala plně do rukou 
českých společníků, dvou manažerů, kteří 
pracují ve společnosti téměř po celou dobu její 
české existence. Zároveň byla podepsána nová 
smlouva o strategické spolupráci mezi MAYER 
CZ a MAYER Sitzmöbel. 
 
Nosným sortimentem společnosti je dětský rostoucí 
nábytek KIDS se zajímavými doplňky, sedací 
nábytek MEDI pro zdravotnické a laboratorní 
provozy a sedací nábytek OFFICE pro kanceláře, 
obchodní a konferenční prostory. Důraz je vždy 
kladen na ergonomii, kvalitu a řemeslnou jistotu, 
důležitý je i originální vzhled a bezpečnost. Od roku 
2016 se sortiment rozšířil o jedinečnou kolekci 
NEST NATURE pro fanoušky zdravého balančního 
sezení s přírodním ekologickým podtextem. 
Výrobky NEST NATURE získaly na několika 
veletrzích ocenění odborných porot. 
 
Vizí MAYER CZ je obohatit trh kvalitními výrobky 
vlastního vývoje a vlastní výroby a zhodnotit tak 
zkušenosti a řemeslnou dovednost celých týmů 
MAYER CZ a MAYER Sitzmöbel. Posláním 
MAYER CZ je vyrábět takové produkty, které mají 
dlouhodobý pozitivní vliv na fyzickou i psychickou 
pohodu uživatelů.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

AHORN CZ OSLAVIL 25 LET VÝROČÍ  
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25 let existence značky AHORN CZ. Pro své 
zákazníky připravili v AHORNu dárek: 
Limitovanou edici roštu Primaflex Motor 
Jubileum. 
 
AHORN letos oslavil 25. výročí. A dobrý dárek vždy 
potěší. Rošt Primaflex Motor je bestsellerem v 
motorových roštech.  Rošt Primaflex Motor 
Jubileum má bezšňůrové ovládání a navíc byl 
v omezeném množství za zvýhodněnou cenu. 
 
  

 
 
 
  

HANÁK NÁBYTEK 30 LET KVALITY!  

 
 
ODHALENÍ ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU ZNAČKY 
HANÁK NÁBYTEK, tak se jmenuje virtuální 
průlet shrnující třicet let podnikání ve výrobě 
nábytku a interiérových dveří pod značkou 
HANÁK. 
 
Ne vše bylo jednoduché, a ne vše šlo hladce. Tak 
už to v podnikání chodí. Ale důraz na předem 
stanovené hodnoty a jejich dodržování je 
jednoznačně recept, který zákazníci ocení. 
 
Dne 9.12. odhalil HANÁK NÁBYTEK svůj životní 
příběh. Poctivý nábytek do celého domu není 
pouze reklamní slogan. Zaměření na výrobu 
kvalitního a designového nábytku, který vydrží 
dlouhé roky. Od kuchyní až po ložnice. Vybavení 
celého domova. Interiéry nejvyšší kvality, to je 
HANÁK INTERIOR CONCEPT. 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

MOBITEX PŘESUNUT NA  21.–24. DUBNA 2021  

 
 
Trojlístek akcí Stavební veletrh Brno, Dřevo a 
stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového 
designu MOBITEX byl přesunut na druhou 
polovinu dubna 2021. Tyto veletrhy nabízejí 
přehled v oboru stavebnictví a bydlení, 
inspiraci a setkání s odborníky.  
 
Vzhledem k aktuálně přetrvávající nejistotě 
rozvolňování protipandemických opatření se vedení 
společnosti Veletrhy Brno, a.s. rozhodlo přesunout 
akci na náhradní termín 21.–24. dubna 2021. Cílem 
je eliminovat ekonomická a zejména bezpečnostní 
rizika, která by mohla v původním termínu nastat. 
  
Stavební veletrh, který pod jedním názvem ukrývá 
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tři samostatné akce, je skvělým místem pro 
setkávání odborníků a široké veřejnosti napříč 
oborem stavebnictví a interiérového designu. 
Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a 
technologie, stavební materiály i výrobky a 
samotné stavební konstrukce. Na akci se 
prezentují také představitelé udržitelného 
stavitelství, dodavatelé dřevostaveb a 
montovaných domů, architekti, designéři, 
řemeslníci a studenti stavebních oborů. 
 
  

FOR INTERIOR SE PŘESOUVÁ NA 15. 04. 2021 - 18. 04. 2021  

 
 
FOR INTERIOR, 15. VELETRH NÁBYTKU, 
INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ se 
přesouvá na 15. 04. 2021 - 18. 04. 2021. Původní 
březnový termín by byl ohrožen pandemií 
koronaviru. Nový dubnový termín by již měl 
proběhnout bez omezení. 
 
FOR INTERIOR je největší jarní veletrh nábytku, 
interiérů a bytového designu. Přehlídka 
nejnovějších trendů a nových kolekcí. Nabízí široký 
odborný doprovodný program a je zaměřený na 
odbornou i laickou veřejnost. 
 
  

 
 
 

 

WOODTEC PROBĚHNE OD 20. DO 22. ŘÍJNA 2021  

 
 
16. ročník Mezinárodního veletrhu pro 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl 
WOODTEC proběhne od 20. do 22. října 2021 na 
brněnském výstavišti. Průběh veletrhu je 
třídenní od středy do pátku. 
 
WOODTEC je nejdůležitějším veletrhem pro 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl v České 
republice a na Slovensku. Prestiž veletrhu 
WOODTEC potvrzuje záštita evropského sdružení 
výrobců dřevozpracujících strojů EUMABOIS. 
WOODTEC se připravuje ve spolupráci se Svazem 
výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a 
zařízení, Svazem výrobců dřevozpracujících strojů 
a zařízení, Společenstvem dřevozpracujících 
podniků v ČR a Asociací českých nábytkářů.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 


