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/číslo 2/ únor 2021 

ON-LINE KATALOG RIM CZ ODHALUJE NOVINKY 

 
 

 
 
„Těšit se můžete i na pondělní ráno. Pusťte život 
do kanceláře a vytvořte z ní místo, kde bude 
vám i vašim kolegům dobře“. Světovým trendem 
je rozdělování prostoru do zón. Vyhrazení míst 
pro setkávání, odpočinek, coworking nebo 
samostatnou práci mimo pracovní stůl. Proto se 
v současné době RIM CZ věnuje nejen 
ergonomickým kancelářským židlím, nýbrž i 
taburetům, sofa, křeslům nebo konferenčním 
židlím.  
 
V RIM CZ dbají na design a pohodlí: „To vše 
napomáhá, aby vám v práci bylo opravdu dobře“. 
Online katalog naleznete na: 
https://www.calameo.com/read/0062739045f1aff4be
c8d  
 
Nové způsoby sezení a nové potahové materiály 
můžete objevit na speciální microsite věnované 
novinkám 2021 - 2022. Novinky 2021: 
https://news.rim.cz/ .  
 
  

 
 
 

 
 
  

PONKY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL OD HON a.s.  

 
 
3. února 2021 majitelé firmy HON a.s. předali 
Základní škole pro tělesně postižené Opava, 
Dostojevského speciálně upravený ponk pro 
handicapované děti. U ponku lze výšku stolu 
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jednoduše nastavit do potřebné výšky. Proto u 
něj mohou pracovat žáci ve stoje nebo i na 
vozíčku vsedě. Byly tak předány poslední dva 
ponky z 3. etapy projektu, díky němuž se děti z 
mateřských škol na Opavsku radují ze 48 sad 
ponků a nářadí. O ponky má nyní zájem řada 
dalších MŠ v Opavě a okolí. 
 
Firma HON a.s., přední český výrobce nábytku má 
ve svém portfoliu také výškově stavitelné stoly s 
ručním nebo elektrickým pohonem, nabízené pod 
značkou HONmove. Svých bohatých zkušeností s 
navrhováním atypických řešení výškově 
stavitelných stolů využil Václav Hon mladší v 
projektu Ponky do mateřských škol, do kterého se 
pod záštitou Okresní hospodářské komory Opava 
firma aktivně zapojuje. Jedná se o projekt, jehož 
cílem je podpora zručnosti a představivosti dětí v 
mateřských školách, přiblížení polytechnického 
vzdělávání dětem, které jsou ve věku, kdy se 
přirozeně a se zájmem seznamují se vším, co jim 
okolní svět nabízí. Samotná výroba ponků byla 
zajištěna učni na Středním odborném učilišti 
stavebním, se kterým firma HON úzce 
spolupracuje. 
  

 
 
 

  

KRONOSPAN – DEKOR MĚSÍCE  

 
 
Pro všechny, kteří hledají inspiraci a možná i 
odvahu pro kreativní kombinace, které 
podtrhnou individuální styl, a přitom reflektují 
aktuální trendy interiérového designu, připravil 
Kronospan kampaň Dekor měsíce. Jedná se o 
unikátní kampaň pro rok 2021 v rámci, které 
Kronospan přizval ke spolupráci interiérovou 
designerku Ing. Ivu Bastlovou. Kampaň 
prezentuje promyšlené interiéry s využitím 
materiálů z portfolia Kronodesign.  
 
Každý měsíc tak Kronospan představí jeden návrh 
atraktivního interiéru. Smyslem této kampaně je 
ukázat možnosti použití dekorů z Globální a 
Trendové kolekce Kronodesign v moderním 
interiérovém designu. Dekory z aktuální kolekce se 
představí v různých interiérech a v průběhu roku se 
tak zákazníci mohou inspirovat k řešení interiéru 
pro každý byt, nebo dům.  
 
Kampaň byla zahájena v lednu návrhem svěžího 
interiéru kuchyně v duchu severského designu, 
který ovládl i české domácnosti. Kronospan 
představil řešení, jak tohoto stylu dosáhnout a 
zároveň být originální. Docílil toho použitím 
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charismatického dekoru K369 PH Cloud Nebula, 
jedná se o dekor pracovní desky v kombinaci s 
příjemným barevným odstínem K097 SU Dusk 
Blue. Pro umocnění skandinávského byl navíc 
přidán světlý dekor dřeva. Nejen díky své atraktivní 
kresbě dodá prostoru pocit útulnosti dekor K021 
SN Barley Blackwood.   
 
Únor byl zaměřen na řešení předsíně, která sice 
bývá nejmenší částí obytného prostoru, ale plní 
mnoho funkcí a zároveň je tím prvním, co vidí 
každá návštěva. Použití zajímavého dekoru, kterým 
je K365 PW Coast Evoke Oak, je minimalizována 
potřeba dalších dekorací. Velmi dobře se hodí k 
výrazným odstínům - jako je zvolená cihlově 
červená K098 SU Ceramic Red.  
 
  

  

VELETRH MOBITEX SE USKUTEČNÍ V ÚNORU 2022  

 
S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace 
a nastavení protiepidemických opatření je 
organizátor bohužel nucen zrušit letošní ročník 
veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX. Ten byl naplánován na 21. - 24. 4. 
2021.  Zrušení je i po dohodě s partnerskými 
oborovými svazy. 
 
Konání veletrhu je neslučitelné s aktuální maticí 
protiepidemických opatření PES. Ta dosud nebyla 
upravena, ani přes snahu organizátora, ve 
prospěch konání odborných výstavních akcí. Nyní 
bez perspektivy uvolnění pořádání hromadných 
akcí do konce dubna, nelze veletrh v současné 
nejistotě připravovat a uspořádat.  
  
Rozhodnutí o nekonání akce bylo přijato s ohledem 
na riziko zmařených investic do přípravy veletrhu a 
reputačního rizika na straně organizátora a všech 
vystavovatelů. Společně s partnery je zvažováno 
případné konání obchodních dnů. Ve vhodném 
formátu, pokud to situace v dalších měsících 
umožní. Předpokladem je ovšem uvolňování 
protiepidemických opatření v první polovině roku. 
Další informace lze najít také na: 
www.bvv.cz/mobitex   
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