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/číslo 1/ leden 2021 

AKUSTICKÉ BOXY CUBE OD HON a.s. NA SAMOSTATNÉM WEBU 

 
 
CUBE je kolekce akustických telefonních a 
jednacích boxů vyráběných předním českým 
výrobcem nábytku, společností HON a.s. 
Produkty nabízené pod značkou HONACOUSTIC 
jsou vyráběny v České republice. Slouží nejen 
jako klidné místo pro práci, jednání či vyřízení 
důležitého telefonního hovoru, ale také k úniku 
od práce za klidem a relaxací.  
 
Ve výrobním portfoliu jednoho z největších výrobců 
nábytku u nás, firmy HON a.s. je již delší dobu 
zařazen i akustický nábytek. Tento typ nábytku se 
stává stále nezbytnější součástí kanceláří typu open 
space. Nicméně se velmi úspěšně uplatňuje i ve 
společných a veřejných prostorech. Pro lepší 
přehlednost tohoto segmentu připravil výrobce 
novou samostatnou webovou stránku 
www.honacoustic.com/cz/ se základním přehledem 
akustických výrobků HONacoustic CUBE.   
 
Funkční akustické prvky vyrobené z kvalitních 
materiálů pomáhají účinně snížit hluk a tím i snížit 
stresový faktor vytvářený hlukem. To samozřejmě 
přispívá ke zlepšení koncentrace a zvýšení 
efektivity práce. V neposlední řadě je nábytek z 
kolekce HONacoustic CUBE výrazným designovým 
prvkem kanceláře. Díky vlastní výrobě je HON a.s. 
připraven nabídnout řešení na míru i atypické 
rozměry. Nábytek z kolekce HONacoustic CUBE je 
možné dokonale sladit s okolním prostředím 
kanceláře. Sladit je možné rám, kování, ale i barvu 
a materiál čalounění.  Materiály od firem Camira a 
Fidivi nabízí velmi široký výběr dekorativních látek. 
Obě společnosti se specializují na výrobu látek 
splňujících přísná kritéria na hořlavost, ekologii i 
akustiku. Za zmínku stojí velmi důležité 
antibakteriální vlastnosti používaných látek. 
Samozřejmou součástí všech akustických boxů 
CUBE je LED osvětlení, neslyšný, avšak plně 
funkční ventilátor, zásuvka 230V, připojení USB. 
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NOVINKA WAVE OD LD SEATING  

 
 
V sortimentu výrobní společnosti LD seating 
nově přibyla univerzální židle Wave s plastovou 
skořepinou. Její pohodlný tvar s vhodně 
umístěnými opěrkami z ní dělá ideální židli pro 
kavárny, zasedačky, čekárny a ordinace, ale 
hodí se i do moderních domácností. 
 
Wave je univerzální židle, jejíž vzhled zákazník 
jednoduše přizpůsobí jakémukoliv interiéru. 
Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina, kterou 
je možné vybavit vnitřním čalouněním. Tím je z 
židle Wave pohodlné sezení pro soukromé 
prostory, kavárny a zasedačky, ale i čekárny a 
ordinace. Skořepinu nabízí LD seating v pěti 
různých barvách, bílá, černá, béžová, tyrkysová a 
růžová. Lze ji namontovat na různé podnože a 
kříže z nabídky výrobce. 
 
Přednosti Wave jsou plastová skořepina v 5 
různých barvách. Čalouněná je pouze zevnitř. 
Skořepinu lze ji namontovat na různé typy podnoží 
a křížů. A v neposlední řadě je židle Wave i cenově 
dostupná. 
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SOLID BAR ZEITGEIST.LIMITED OD LUGI  

 

 
 
Limitovaná kolekce zeitgeist.limited je 
inspirována nocí a rock’n’rolllem. Výsledkem 
jsou výrobky s vyladěnými detaily vyrobené z 
prvotřídních materiálů zkušenými řemeslníky. 
SOLID BAR z limitované edice pro 
zeitgeist.limited vznikl pouze ve dvanácti 
kusech. 
 
Do popředí je postavena surovost materiálů: 
masivního dubu, kaleného skla a mosazných 
konstrukčních prvků. Dubové dřevo je povrchově 
ošetřeno přírodním včelím voskem, mosaz je bez 
nátěru, takže bude přirozeně stárnout. 
  
Designér Jakub Pollág říká: „Mám rád produkty s 
příběhem a charakterem. Ty nejvýraznější byly pro 
mě vždy z řad limitovaných edic, kde výrobci využili 
své možnosti na maximum. Rozhodl jsem se proto 
jít cestou malých sérií, které jsou odrazem doby, v 
níž vznikly.“ SOLID BAR získal nominaci na 
CZECH GRAND DESIGN 2020. 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

JN INTERIER - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU  

 
 

 
 
Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ 
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NÁBYTKU“ udělila ASOCIACE ČESKÝCH 
NÁBYTKÁŘŮ za rok 2020 třem společnostem 
bez rozdílu členění kategorií: Abecedním 
řazením je první JN Interier Česká republika, 
s.r.o. 
 
Společnost JN Interier Česká republika, s.r.o. 
investovala v loňském roce do několika nových 
zařízení. Jednak do nového obráběcího CNC 
centra SCM Morbidelli CX 220. Zařízení firma 
zprovoznila v září 2020 a investice přispěje ke 
zrychlení procesu obrábění nábytkových dílců. 
Technologie umožňuje automatické nastřelování a 
vlepení kolíků do dílce.  
 
Další investicí JN Interieru je plošná bruska do 
lakovny SCM s typovým označením DMC 
Eurosystem M3 1350, kterou firma zprovoznila v 
lednu 2020.   
 
Na předchozí stroj navazuje další investice, kterou 
je hranová bruska do lakovny MVT 3000 De 
Stefani. V provozu též od ledna 2020. Brusky 
přináší zpřesnění a zrychlení procesu broušení 
nábytkových dílců, urychlují přípravu pro lakování.  
 
Cena investic JN Interier Česká republika, s.r.o. v 
roce 2020 přesahuje 8 mil. Kč. 
 
  

 
 

 
 
  

JOSEF STRNAD - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU  

 
 

 
 
Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU“ udělila ASOCIACE ČESKÝCH 
NÁBYTKÁŘŮ za rok 2020 třem společnostem 
bez rozdílu členění kategorií: Další oceněnou 
společností je JOSEF STRNAD, spol. s r.o. 
Společnost investovala do laserového řezacího 
zařízení DPL-6040-2000 pro řezání trubek a 
profilů. Technologie je od dodavatele DYNAMIC 
POWER LASER GmbH.  
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Laserové řezací zařízení DPL-6040-2000 
umožňuje řezat většinu kovových profilů, trubek, 
jeklů, eliptických profilů do průměru 200 mm. Laser 
umožňuje řezy kolmo k ose materiálu, a to nejen při 
dělení materiálu, ale také řezání otvorů různých 
tvarů. Velkým přínosem pro výrobu je produktivita 
stroje a přesnost naděleného materiálu (otvorů). 
Dále pak optimalizace spotřeby materiálu z výchozí 
6-ti metrové délky. Cena investice se řádově 
pohybuje okolo 4,5 milionů Kč.  
 

 
   

 
  

SYKORA - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU  

 

 
 
Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU“ udělila ASOCIACE ČESKÝCH 
NÁBYTKÁŘŮ je za rok 2020 třem společnostem 
bez rozdílu členění kategorií: Abecedním 
řazením je třetím oceněným společnost 
SYKORA, spol. s r.o. 
 
Společnost SYKORA pokračuje v investicích z 
předchozích let. Nyní investovala do linky strojů, 
počítačem řízené obráběcí centrum s převracející 
stanicí a zejména automatický sklad, který slouží k 
nakládání a vykládání dílců. K tomu související 
dopravníky a zařízení manipulace. Automatický 
sklad s robotem slouží k uložení až 1900 dílců - 
čelních ploch (dveří). Umožňuje automatické 
vkládání a současné vykládání foliovaných, 
dýhovaných a lakovaných dveří. 
 
Řídící systém automaticky naskladňuje dveře na 
danou lokaci při zachování optimálních pohybů 
robotické ruky a času potřebného pro všechny 
operace. Systém eviduje vše potřebné pro přehled 
nad stavem skladu. U každého dílce jsou známy 
všechny jeho rozměry, zakázka, identifikace a další 
informace. Ve stanovený čas posílá robot 
uskladněná dvířka přes řadu dopravníků, 
překlápěčů a otočných stanic k následnému vrtání 
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a frézování. Systém umožňuje opracování dílců ze 
všech čtyř hran a do obou čelních ploch. Proces je 
automatický, takže není potřeba, aby do jeho 
průběhu zasahoval člověk. 
 
Hodnota investice přesahuje 32 milionů Kč. 
Přínosem je další výrazné zvýšení produktivity 
práce a zároveň zamezí vzniku poškozených dílců, 
protože stroj na rozdíl od člověka nechybuje. Zkrátí 
se čas potřebný na výrobu. 
 
  

 
 
 
  

MAYER CZ SLAVÍ 25 LET!  

 
 
Historie značky MAYER CZ začíná odvíjet v 
roce 1996, kdy je založena společnost 
BOHEMIA MULTIP. Ta funguje jako výhradní 
prodejce produktů MAYER Sitzmöbel pro Česko 
a Slovensko. Navíc má tato společnost právo 
licenční výroby v Novém Jičíně. K výrazné 
změně dochází od 1.1.2002, kdy se většinovým 
majitelem společnosti stává MAYER Sitzmöbel. 
Zároveň se mění se i název na MAYER CZ. Na 
konci roku 2018 se MAYER CZ dostává již zcela 
do rukou českých společníků, dvou manažerů, 
kteří pracují ve společnosti téměř po celou 
dobu její české existence. Zároveň je 
podepsána nová smlouva o strategické 
spolupráci mezi MAYER CZ a MAYER 
Sitzmöbel. Rok 2021 znamená pro MAYER CZ 
25 let! 
 
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.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


