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/číslo 3/ březen 2021 

HON - ATYPICKÝ AKUSTICKÝ PROJEKT 

 

 
 
 
 
Firma HON se podílela na vývoji, výrobě i 
montáži atypické zástěny v prostorách firmy 
Pekařství – Cukrářství Knappe. Hlavním 
požadavkem zadavatele bylo najít řešení, které 
prostor nejen oddělí, ale i odhluční. Velkou 
výzvou projektu bylo vymyslet, jak skloubit 
skládací dveře s čalouněnými prvky, které 
budou pohodlně a bezpečně fungovat.  
 
Jelikož zástěna měla být ukotvena v sádrokartonové 
příčce, byla pro realizaci vyrobena samonosná 
kovová konstrukce. Plynulý chod dveřních křídel 
zajišťují vodící lišty umístěné v této konstrukci. 
Podhledovými panely byla snížena výška dveřních 
křídel tak, aby byl zvýšen komfort při manipulaci s 
nimi. Akustická stěna se skládá z 5 panelů, které se 
pouze shrnou do tvaru harmoniky, nebo jimi v 
případě potřeby lze celý prostor uzavřít. Přidanou 
hodnotou je možnost uzamčení zástěny, která se 
tak stává i bezpečnostním prvkem.  
 
Požadavek zákazníka splnila společnost HON do 
nejmenších detailů. Perfektní řemeslné zpracování 
v kombinaci s kvalitními materiály výhradně od 
evropských dodavatelů je zárukou vynikajícího 
výsledku. Moderní a funkční akustická zástěna, 
společně s vhodně zvolenými barvami oživí interiér 
pekařství a cukrářství. 
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AHORN – CZ: PARTNERSKÉ PRODEJNY A CERTIFIKOVANÉ E-SHOPY  

 
V AHORNu myslí dopředu. Představují proto 
nový koncept značení prodejen, ve kterých 
zákazníci zakoupí výrobky AHORN. Je 
pravděpodobné, že nynější situace s omezením 
provozu obchodů brzy pomine. Zákazníci tak 
budou moci opět zavítat do prodejen s 
nábytkem či spánkových center. Rozlišení 
prodejen je přehledně znázorněno na webu 
AHORNu v sekci „prodejní místa“. Zákazníci 
zde najdou fotky prodejen i praktickou mapu. 
https://www.ahorn.cz/prodejni-mista . 
 
 
Oblastní prodejny: v takto označených prodejnách 
je garance, že zákazník najde vystavený sortiment 
AHORN. Zákazníci si zde mohou zboží vyzkoušet 
za přítomnosti prodejců proškolených přímo 
výrobcem. S oblastními prodejnami AHORN úzce 
spolupracuje a jsou rozmístěny po celé České 
republice. Tyto prodejny jsou lehce rozeznatelné 
díky logu Oblastní prodejna umístěném jak na 
webu, tak i na dané prodejně. 
 
 
Certifikované e-shopy: označení Certifikovaný e-
shop AHORN je určen pro vybrané online prodejce. 
U těchto zákazníci naleznou na webu vždy 
kompletní sortiment výrobků AHORN. Výrobce tak 
podporuje rychlé a přehledné nakupování z pohodlí 
domova. 
 
 
Ostatní prodejny s AHORN sortimentem: tato 
samolepka je umístěna u všech dalších partnerů 
AHORN s kamennými prodejnami, kteří mají 
produkty AHORN v nabídce a samozřejmě je také 
prodávají. 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

FOR INTERIOR BUDE AŽ NA PODZIM  

 
 
S ohledem na mimořádná vládní opatření z 
důvodů celosvětové pandemie SARS-CoV-2, a s 
tím souvisejících restriktivních opatření, která 
aktuálně neumožňují konání hromadných akcí 
včetně veletrhů, je organizátor nucen zrušit 
jarní souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD, 
FOR THERM, FOR INTERIOR jaro, FOR 
GARDEN a DESIGN SHAKER plánovaný v 
termínu 15.–18. 4. 2021.  

 
 
 
 
 

  

https://www.ahorn.cz/prodejni-mista


 

 

3 

 

 
Každoroční největší akcí ve stavebním oboru, je 
stavební veletrh FOR ARCH v termínu 21.–25. 9. 
2021. Novinkou pro letošní 32. ročník bude 
souběžné konání s FOR INTERIOR podzim – 
veletrh nábytku, interiérů a bytového designu. 
 
Ke zrušeným veletrhům se organizátor vrátí opět v 
příštím roce, a to v termínech:  
FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM:  
10.–12. 2. 2022 
 
FOR INTERIOR jaro, FOR GARDEN a DESIGN 
SHAKER: 31. 3.–3. 4. 2022.  
 
  

ZKUŠEBNA NÁBYTKU TZÚ TESTUJE NA VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍCH  

 
 
TZÚ testuje na vyspělých technologiích nové 
generace. Snaha o modernizaci technické 
základny pro zkoušení a certifikaci nábytku, 
dostupné hlavně pro české a slovenské 
výrobce a distributory, vyústila v polovině 
loňského roku v otevření Technologického 
centra pro zkoušení nábytku 
www.zkusebnanabytku.cz , které vzniklo při 
Textilním zkušebním ústavu v Brně (TZÚ). Nová 
akreditovaná zkušebna disponuje 
technologicky vyspělým zařízením pro zkoušení 
všech typů nábytku od židlí a stolů přes postele 
a matrace až po čalouněný a úložný nábytek. 
 
 
Na začátku letošního roku byl technologický park 
zkušebny rozšířen o nejmodernější zkušební 
zařízení od předního německého dodavatele. Pro 
zákazníka je hlavním přínosem této technologie, 
založené na využití tenzometrů (elektronických 
snímačů síly), především garance přesnosti 
provedeného testu ve vztahu k příslušným 
normám. Tedy, že zkouška byla provedena přesně 
podle parametrů požadovaných normou v rámci 
pouze přípustných odchylek. 
 
Tenzometry jsou instalované na tlačných (nebo 
tažných) pneumatických pístech a snímají přesné 
hodnoty sil v místě jejich působení na povrch 
zkoušeného nábytku. Hlavní výhodou oproti 
technicky zastaralejším analogovým zařízením je 
to, že tyto moderní systémy umožňují díky oné 
„zpětné vazbě“ přesné nastavení a kontrolování 
působících sil v každém nastaveném cyklu. Tím 
odpadá riziko, že síla bude nekontrolovaně kolísat 
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nad rámec normou povolených odchylek, což může 
vést buď k nedostatečnému anebo naopak k příliš 
velkému zatížení a vlivem toho ke zkreslení 
výsledků zkoušky. Snímané hodnoty jsou 
v reálném čase přenášeny do počítače a 
zpracovávány pomocí speciálních zkušebních 
programů.  
 
Celý proces zkoušení je řízen automaticky a 
průběžně zaznamenáván z pohledu aplikovaných 
sil a dráhy pístů, což umožňuje mj. sledovat 
chování částí nábytku v návaznosti na jejich 
trvanlivost/životnost. Tím pádem výrobce ví, jak se 
jednotlivé části chovají a může v rámci vývoje 
výrobku toto zohlednit. Zároveň lze kdykoliv zpětně 
vyhledat protokoly o průběhu konkrétních zkoušek. 
 
S těmito vyspělými technologiemi pracují i všechny 
přední zahraniční zkušebny, jako je například TÜV, 
CATAS, FCBA nebo IKEA, s nimiž TZÚ v rámci 
svého členství v evropské pracovní skupině 
CEN/TC 207 „Nábytek“ aktivně spolupracuje na 
přípravě nových evropských norem (EN). Členové 
této pracovní skupiny tak ví, jaké změny se chystají  
a mohou své zkušební postupy s předstihem 
přizpůsobit pro zkoušení a certifikaci podle nových 
požadavků.   
 
www.zkusebnanabytku.cz  
  

 
 

 
 
  

WOODTEC V NOVÉM TERMÍNU  

 
Vedení společnosti Veletrhy Brno rozhodlo o 
posunu Mezinárodního veletrhu pro 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl 
WOODTEC do nového termínu 13.–15. října 
2021. 
 
Důvodem je přesun konání 62. Mezinárodního 
strojírenského veletrhu (MSV) na začátek 
listopadu. Vzhledem k této termínové změně bylo 
nutné upravit i termíny ostatních akcí plánovaných 
ve 2. polovině letošního roku.   
  

 
 
 
 

 
 
 
  

GRENAGLOSS VENEER  

 
Mimořádná intenzita vysokého lesku a 
dokonale hladký povrch v kombinaci s 
přírodním materiálem. Ve spolupráci se 
sesterskou firmou Jan Ficek Dřevovýroba 
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připravila Grena speciální dýhované MDF desky 
s akrylátovou povrchovou vrstvou ve vysokém 
lesku Grenagloss veneer. Tyto desky 
kombinující zářivý lesk a přírodní dýhu dodají 
na luxusu každému interiéru! 
 
Na desky Grenagloss veneer lze použít všechny 
druhy dýhy (již od tloušťky 0,6 mm), které mohou 
být sesazeny jakýmkoliv způsobem podle přání 
zákazníka. Hlavní vlastností těchto desek je vysoká 
odolnost. Používaná technologie zaručuje stejnou 
úroveň dokonalého lesku všech kusů, a to i u 
větších sérií či později dodělávaných dílců. Tyto 
desky jsou vhodné pro všechny svislé interiérové 
prvky a části nábytku – zejména pro obklad stěn, 
dělící interiérové příčky, dveře či nábytková dvířka. 
 
  

 

 
 
 
 
  

 

 


