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SPOLEČNOST TPR s.r.o. SE STALA ČLENEM AČN 

 
 
TPR s.r.o. je přední český výrobce bytových a 
komerčních interiérů. Na trhu řemeslné práce se 
dřevem působí již od roku 1997. A od samého 
počátku klade velký důraz na kvalitu zpracování. 
To se daří naplňovat díky modernímu 
strojovému vybavení a kvalitnímu týmu 
zaměstnanců. Dnes se společnost prezentuje 
24-mi lety zkušeností v oboru, 1,650 m² výrobní 
plochy, více než čtyřiceti zaměstnanci v týmu a 
více než tisícovkou realizovaných projektů. 
 
Zlom v podnikání přišel po deseti letech podnikání, 
kdy firma začala s výrobou obchodního nábytku. 
Objem produkce se začal rapidně navyšovat. V 
tomto roce měl tým TPR 10 lidí ve výrobě a 2 na 
technickou přípravu. Ve stejné době byla přistavěna 
kancelář. Za dalších deset let přišlo podstatné 
rozšíření výrobních prostor, stavba nové haly na 
kompletaci a balení včetně rozšíření strojovny.  
 
V roce 2018 přišel masivní a prestižní projekt pro 
značku Calvin Klein. Byla zahájena výroba v 
Litomyšli, kde TPR vyrábí nábytek se speciální 
betonovou úpravou povrchu. Přikupuje budovu v 
areálu k rekonstrukci pro kancelářské prostory. Rok 
2020 byl ve znamení dalších velkých investic. V 
TPR instalovali robotický sklad Winstore 3D K2, 
který maximalizuje úsporu v oblasti práce s 
materiálem a zrychluje organizaci interních procesů. 
A investice se nezastavily ani v roce 2021. Bylo 
pořízeno centrální odsávání s rekuperací vzduchu a 
likvidaci odpadů drcením značky Coima. Jedná se o 
mimořádně dobrý příklad technologického řešení 
výroby. 
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LD SEATING: NOVÁ HALA V BOSKOVICÍCH DOKONČENA!  

 

 
 
 
Nová hala v Boskovicích LD Seatingu je 
dokončena. A pokud jste letos v LD Seatingu 
byli na návštěvě, možná jste si všimli čilého 
ruchu na staveništi. Staveniště vzniklo v rámci 
firemního boskovického areálu. Od dubna 2021 
zde postupně rostla nová hala. Nově 
vybudovaná hala je součástí projektu 
zvětšování skladových a výrobních kapacit 
tohoto předního českého výrobce. 
 
Nyní je už všechno hotové. Do haly o výměře 3000 
m2 se začínají navážet skladové zásoby. V hale 
bude poloautomatizovaný skladový provoz. V LD 
Seatingu počítají především s komponenty, které 
mají rizikovou dobu dodání. To, aby výrobce 
zamezil výpadkům ve výrobě a zpřístupnil svým 
zákazníkům lepší termíny dodání. 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

DOBRÁ KÁVA A FUNKCIONALISMUS. VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ARCHA!   

 
 

 
 
 
 
Kavárna Archa je situovaná do 
funkcionalistické budovy z 30.let v centru 
města Zlína. Původně v jejích prostorách sídlilo 
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nakladatelství Archa, díky kterému už několik 
desetiletí nese svůj název. Postupem času se 
nakladatelství proměnilo v kavárnu, jež v tomto 
roce prošla pod vedením designérky Adély 
Bačové rekonstrukcí. Ve svém návrhu se vrátila 
ke kořenům budovy, hlavním inspiračním 
zdrojem se stal funkcionalismus. 
 
“Cílem rekonstrukce kavárny Archa bylo vytvořit 
svébytný prostor, který nehledá inspiraci ve 
stávajících trendech, ale v historii svého města. 
Inspirovali jsme se například Památníkem Tomáše 
Bati nebo prací světového architekta Le 
Corbusiera, pro kterého je typická práce s 
barevnými plochami v interiéru. Vytvořili jsme 
místo, které reaguje na tradiční architekturu města 
Zlína a zároveň přichází se svěžím provedením,” 
uvádí Adéla Bačová.  
 
Prostor kavárny je velmi čistý. Bílé a modré plochy 
na stěnách jsou doplněny tmavými skleněnými 
prvky, ve kterých se odráží teplé světlo svítidel. 
Dominantní prvky jsou zvýrazněné červenou 
barvou, díky tomu vzniká paleta barevného obrazu 
přetavená do jednotlivých částí interiéru.  
 
Kontrastem k čisté geometrii prostoru jsou židle 
TON z ohýbaného dřeva, použité byly klasické 
modely č.14, č.811 a křesla č.30, které často ve 
své tvorbě využíval i zmíněný Le Corbusier. 
Organické tvarosloví se promítá i v zavěšených 
vázách z kolekce Blocks, které se vyrábí v malé 
dílně na Moravě.  
 
Rekonstrukcí prošla i venkovní terasa. ”Pojítkem 
mezi interiérem a exteriérem se stala květinová 
stěna, díky ní je interiér více intimní. Pohled zvenku 
zase doplňuje odraz nedalekých stromů či 
Trantírkova domu,” doplňuje Adéla Bačová.  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

FIRMA U PILOUSE OSLAVILA 30 LET!   

 
V roce 1991 se začala psát historie firmy         
„U PILOUSE“. Jiří Procháska zakládá 
truhlářství. Začátky nebyly jednoduché. Jediné 
zázemí firmy bylo v prostorách domova, v 
místnosti o velikosti 6x6m. A začalo se dařit. 
Přibývaly počty zakázek a stávající prostory 
přestaly stačit. A tak se tato společnost 
rozšířila do své současné velikosti, kde plní sny 
mnohým klientům a světoznámým 
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společnostem. 
 
Ale přišel rok 2021 a prostory znovu přestávají 
vyhovovat. Padlo tedy rozhodnutí o výstavbě nové 
velké budovy, která v sobě zahrne moderní 
kancelářské, a především výrobní prostory. V 
polovině září, v termínu firemních 30. narozenin, se 
plány staly skutečností a vedle současného areálu 
začala vyrůstat stavba. A protože představitelé 
firmy U Pilouse milují jemnou, humornou nadsázku, 
sešli se se všemi zaměstnanci na staveništi, aby 
jako pokorní truhláři společně poklepali na 
„základní trámek“.  
 
Přejme tedy Pilousákům další porci úspěšných let, 
pevné nervy při stavbě budovy a hodně 
spokojených klientů!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KRONOSPAN - UHLÍKOVĚ NEGATIVNÍ PRODUKTY   

 
 
Již od roku 1897 je dřevo jádrem podnikání 
Kronospanu. Dřevo je pro Kronospan hlavním 
zdrojem. Je také udržitelným, obnovitelným a 
ekologicky stavebním prvkem, který pomáhá 
udržet uhlík mimo atmosféru. Po celou dobu 
životnosti ukládá až jednu tunu CO2 na m3. 
Dřevo je však také důležitou součástí dlouhého 
a efektivního procesu recyklace a opětovného 
použití - u desek na bázi dřeva a také i zelené 
energie. Díky tomu je jeho životní cyklus CO2 
negativní.   
 
Poháněni svou vizí udržitelnosti jsou v Kronospanu 
hrdi na to, že dodávají výrobky s negativní 
uhlíkovou stopou. Efektivně prodlužují životní 
cyklus dřeva tím, že z něj dělají stavební nebo 
nábytkový materiál, který lze recyklovat a opět 
použít. Využití a opětovné použití dřeva je 
základním každodenním úkolem, kterému se v 
Kronospanu věnují. Získávání recyklovaného a 
udržitelně pěstovaného dřeva je velkým krokem 
směrem k ekologičtějšímu průmyslu a ekonomice. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-ctjdltl-wmjldyhl-t/   

TON U VSTUPNÍ BRÁNY DO SCHLOSSBERGU   

 
Graz, místo známé svým historickým centrem a 
mohutnou dolomitovou horou Schlossberg, 
která je spolu se starým městem součástí 
světového dědictví UNESCO. Schlossberg se 
tyčí do výšky více než 120 m nad okolním 
městem a u jeho vrcholu se nachází symbol 
Grazu, hodinová věž a mimo jiné i hradní sklepy 

 
 
 

 
 

https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-ctjdltl-wmjldyhl-t/
https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-ctjdltl-wmjldyhl-t/
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nebo 98 m hluboká turecká studna. Graz 
Muzeum Schlossberg je vstupní bránou do 
historie této městské hory. Nenechejte se však 
oklamat, muzeum je i navzdory náročnějšímu 
historickému obsahu pojato vizuálně příjemnou 
a pro návštěvníky zajímavou cestou. Toho 
docílilo architektonické studio WG3 ve 
spolupráci s grafickým studiem BUERO41A a 
díky přístupu kurátorského týmu muzea. 
 
První dvě budovy, které slouží jako recepce a 
přednáškové místo jsou moderního rázu, dokonale 
však pasují k dalším historickým částem muzea. 
Cihlová stěna se doplňuje s čistou bílou fasádou a 
interiérem, který se nese v duchu terakotové barvy. 
Pro ničím nerušený zážitek jsou v této barvě 
všechny stěny, strop, recepce i stoličky Merano od 
výrobce TON. 
 
Interiér úvodní části se propojuje s exteriérem 
nejen díky velkým proskleným plochám, ale také 
přes kruhovou dlažbu, která plynule přechází z 
vnitřních prostor do venkovních. WG3 dosáhli 
kromě propojení těchto dvou částí kruhovou 
dlažbou i narušení klasických dojmů z nádvoří 
historických budov. 
 
Exteriérová část nabízí posezení pod stromy a 
nekonečné výhledy na město Graz. Samotné místo 
příchodu ke GrazMuseu je tzv. „Zahrada zázraků“. 
Děti se vydají na cestu objevování bájných tvorů a 
zjistí, co se skrývá za mýtickými postavami 
heraldického pantera, kamenného psa, slona či lva. 
Historickým chodníkem se můžete vydat po 
stopách příběhů dob minulých. Ty začínají u bašty, 
pokračují kolem opevnění a provedou vás 
obléháním Grazu Napoleónem až k zahradám. 
 
Díky přístupu studia WG3 je muzeum pohlazením 
po duši pro všechny milovníky nadčasové, čisté 
architektury a historie.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


