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MORAVIA COMFORT – MATRACE: COMFORT OCEANICO 
 

 

 
 

Kdo by nemiloval pocit chladného 

vánku ve svých vlasech. Užíváte si 

volnost, která se kolem vás rozprostírá 

a kocháte se mořským životem. Bohužel 

nic není věčné, ani naše oceány. My 

sami tuto krásu a jedinečnost ničíme 

plastovým odpadem, který vhazujeme 

do mořské říše. 

 

Věděli jste, že v oceánech dnes plave více 

než 150 milionů tun plastu? A že ročně 

zemře kvůli tomuto znečištění 1 milion 

mořských ptáků a 100 tisíc savců? 

Mikroplasty tvoří celých 92 % z více než 

pěti bilionů kusů plastového odpadu na 

celém světě. To jsou čísla, jež nás nutí k 

zamyšlení. 

 

 
 

Právě konec příběhu našich oceánů by v 

MORAVIA COMFORT rádi změnili a obrátili 

ve šťastný konec. Proto se MORAVIA 

COMFORT zapojili do jedinečné iniciativy 

SEAQUALTM. SEAQUALTM se spojila s 

námořními společnostmi a nevládními 

organizacemi, rybáři, výzkumnými 

pracovníky, úřady a soukromými subjekty s 

jediným cílem – vyčistit dno i povrch 

oceánů, řek a pláží od plastů. Vytvořila 

jedinečnou spolupráci, kdy je ze hladiny i ze 

dna našich oceánů vybírán plastový odpad, 

který se zpracovává na inovativní vlákno 

SEAQUALTM. Z recyklovaných plastů se 

nejdříve vyrobí kuličky, které jsou následně 

přetvořeny v polyesterové vlákno. Toto 

vlákno se nadále zpracovává do různých 

materiálů v podobě přízí, látek, oděvů a 

potahů. 

 

 
 

V MORAVIA COMFORT začlenili do své 

nabídky svého druhu první matraci 

OCEANICO. Matrace je nápomocna v 

záchraně mořské říše. Matrace 

OCEANICO je dokončena unikátní textilií s 

inovativním vláknem SEAQUALTM. Olga 

Švendová z marketingu společnosti 

MORAVIA COMFORT říká: „Protože nám 

životní prostředí není lhostejné, v 

https://moravia-comfort.cz/
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MORAVIA COMFORT se aktivně podílíme 

i na zpětné obnovitelnosti našich použitých 

materiálů, který nám při výrobě matrací 

vzniká. Vzniklý polyuretanový odpad 

zpětně shromáždíme a roztřídíme. 

Následně tento polyuretan podrtíme a 

zpětně zpracujeme do naší pěny 

RECOPUR. RECOPUR pěna má vysoké 

možnosti použití nejen v našich matracích, 

ale i jiných průmyslových odvětvích. Pěnu 

RECOPUR rovněž naleznete v matraci 

OCEANICO, díky níž matrace dokáže 

unést vyšší zatížení. Připojte se k nám a 

pořiďte si matraci OCEANICO, která myslí 

na záchranu životního prostředí a naší 

planety. Čistíme oceán od plastů“.  

www.moravia-comfort.cz . 

 

 

NOVÁ KOLEKCE MATRACÍ AHORNFLEX® 
 

 

 

 

V AHORNu už dlouhou dobu sledují 

vývoj v oblasti spánkových trendů a 

snaží se ostatní inspirovat ke 

zdravějšímu spánku. Na podzim uvedli 

na trh novou řadu matrací vlastní výroby 

pod ochrannou známkou 

AHORNFLEX®. 

 

 
 

Hana Pechová z marketingu říká: „Navrhli 

jsme matrace tak, aby splňovaly požadavky 

moderního člověka a staly se nejlepším 

řešením pro spokojený spánek. Na základě 

výzkumu a našich zkušeností jsme vyvinuli 

systém aktivní pěny AHORNFLEX®, který 

je ideální pro dokonalou regeneraci během 

spánku. Moderní technologie a výrobní 

inovace, do kterých firma AHORN 

investovala, jsou základním vstupním 

materiálem. Za kvalitními výrobky pak stojí 

především šikovné ruce našich 

zaměstnanců, kteří s obrovskou dávkou 

pečlivosti a díky letitým zkušenostem dávají 

finální podobu výrobkům AHORN“. 

 

 
 

Matrace AHORNFLEX® jsou otestovány v 

renomované zkušebně TZÚ Brno. Získaly 

certifikáty z testování, které jsou pro 

zákazníka důležitým znakem kvality. 

Matrace splnily: 

• Zkoušky trvanlivosti (proležení) po 

dobu 5-7 let při zatížení 140 kg 

• Zkoušky trvanlivosti krajů 

http://www.moravia-comfort.cz/
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• Zkoušky odolnosti proti žmolkování 

• Zkoušky trvalé deformace v tlaku 

 

 

 

AHORNFLEX® je výrobní technologie, 

během které nahlížíme na spánek uceleně 

– od pouhé myšlenky na něj až po ulehnutí. 

S velkou pečlivostí je dbáno na detaily, tak 

aby se každá část matrace maximálně 

přizpůsobila lidskému tělu a poskytla tak 

dokonalou oporu. Výsledkem je příjemné 

ranní probuzení, které je zárukou 

správného nastartování dne. Novou kolekci 

matrací si lze prohlédnout na webu 

www.ahornflex.cz . 

 

 

SPOLEČNOST ALBA CR ZMĚNILA SVÉ LOGO   
 

 

 
 

Nové logo nikdy není zcela levnou 

záležitostí, a proto ve firmách bývá 

předmětem vášnivých diskusí. Se 

starým logem vždy něco odchází a s 

novým se pojí velká očekávání. Téměř 

vždy ovšem nové logo nějakým 

způsobem odráží postavení společnosti 

na trhu a to, jak ji vnímají její zákazníci. 

 

Exportní manažerka společnosti Alba 

Sabina Laubeová říká: „Logo jsme měnili, 

aby lépe respektovalo současnou pozici 

společnosti Alba na trhu a odráželo 

moderní design produktů pod značkou 

Alba. Naše značka je nyní dobře 

rozpoznatelná a pro náročné zákaznické 

portfolio jasně definovaná“. 

 

Za dobu své existence Alba jasně 

prokázala, že je spolehlivý a kvalitní 

výrobce židlí pro kanceláře, hotely, 

restaurace i domácnosti. Tisíce 

spokojených uživatelů jsou toho důkazem. 

A Sabina Laubeová dodává: „Nyní jsou 

před námi nové výzvy. Kromě mimořádně 

vysoké kvality našich produktů zákazníci 

stále více očekávají kladný přístup k 

ekologii a vyšší společenskou odpovědnost 

výrobců. Pevně věřím, že pod novým 

logem se úspěšně pustíme do dalších 

náročných úkolů! Modrou barvu na logu 

jsme zvolili jako barvu spojenou se 

stabilitou, důvěrou a precizností“. 

 

Značka Alba bude ještě více prezentována 

jako moderní, spolehlivý a kvalitní výrobce 

židlí na kterého se zákazníci mohou 

stoprocentně spolehnout. Důvěra je to, za 

čím Alba stojí a co ji prezentuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahornflex.cz/
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KRONOSPAN - ČISTÁ A UDRŽITELNÁ ENERGIE   
 

 

 
Společnost Kronospan se ujímá 

iniciativy a zdůrazňuje, jak zásadní je 

přijetí strategie čisté a udržitelné 

energie pro budoucí generace. K výrobě 

zelené elektřiny využívá solární, větrné a 

kombinované elektrárny. 

 

Produkce obnovitelné energie: 

Během posledních 10 let se Kronospan 

začal odklánět od zemního plynu jako 

zdroje tepla a elektřiny ve svých závodech 

a využívat biomasu. Vyrábí tak teplo, jež 

nabízí velký energetický potenciál. Díky 

kombinovaným elektrárnám, pokrývá nejen 

vlastní potřeby vytápění, ale hlavně vyrábí 

značné množství elektrické energie. 

 

 

 

Skvělým příkladem je továrna v Sanemu a 

v Lucembursku, odkud Kronospan nejen 

dodává vysoce kvalitní produkty, jež jsou 

plně recyklovatelné, ale umí dodávat i 

elektřinu. 

  

Vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů ve 

dvou větrných elektrárnách ve Skotsku a v 

Německu a postupuje vpřed s 

fotovoltaickými systémy operujícími na 

pobočkách v Itálii (Ponterosso) a 

Španělsku (Burgos a Salas De Los 

Infantes). Udržitelnost a cirkularita budou 

vždy klíčovými hnacími silami v průmyslu, a 

proto investování do těchto oblastí bude 

pokračovat. 

 

 
 

Během loňského roku vyrobily 

kombinované elektrárny v Sanemu, 

Lucembursko více než 216 Gwh zelené 

energie, což je dostatečné množství pro 

napájení 60 000 domácností. (Na základě 

průměrné spotřeby 4000 kWH/rok 4-člené 

domácnosti v EU - Eurostat; Statista)

 

 

GRENA – NOVÝ ČLEN AČN   
 

 

 

 
 

 

GRENA, a.s. se sídlem ve Veselí nad 

Lužnicí je ryze českou společností, jejíž 

historie sahá až do roku 1941. Hlavní 

oblastí výroby jsou protipožární, 

nehořlavé, izolační a akustické 

vermikulitové desky a tvarové dílce 

Grenamat. Tyto produkty mají široké 

využití ve stavitelství, lodním průmyslu, 

při stavbě krbů a kamen, výrobě dveří a 

v řadě dalších oborů a odvětví.  

 

https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-cddkuty-wmjldyhl-a/
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Tento sortiment Grena vyváží do více než 

30 zemí světa.  

 

 

 

Druhá výrobní divize se orientuje na 

povrchové úpravy materiálů (CPL, HPL, 

dýhy, moderní akryláty s vysokým leskem, 

barvy…). Do této divize patří také již přes 

20 let výroba kuchyňských a nábytkových 

dvířek Grena DD a nábytkových dílců, které 

jsou oblíbené především mezi tuzemskými 

truhláři a výrobci nábytku. 

 

 
 

 

www.grena.cz 

 

 

TON: RESTAURACE LONDRI   
 

 

 

Restauraci Londri charakterizují 

kombinace materiálů a organické tvary. 

Do tohoto místa se zamilujete! V jeho 

srdci vždy najdete rozpálenou pec na 

pizzu a otevřenou kuchyni. Kromě 

výborného jídla si jeho návštěvníci užijí 

i tanec, který vzniká při vaření či míchání 

drinků – každý stůl vám dovoluje 

pozorovat, co se na těchto místech 

odehrává.  

 

 

Podobu restaurace Londri navrhly 

sestry Irina a Olga Sundkovy, nazývané 

taky „Sundkovy Sisters“. 

 

 

http://www.grena.cz/
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„Cílem bylo vytvořit zážitek z návštěvy 

restaurace. Díky tomu, že mohou 

pozorovat, co se odehrává na druhé straně, 

za barem a v kuchyni, prožívají návštěvníci 

stolování intenzivněji. V našich projektech 

se zároveň vždy vracíme do minulosti. 

Ohlížíme se za tím, jaký účel plnil prostor 

před jeho přeměnou. V tomto případě to 

byla prádelna, z toho vzniklo i odvození 

názvu Londri,“ vysvětlují sestry Sundkovy. 

 

Látky, které byly neodmyslitelnou součástí 

prádelny, se podepsaly i na dnešní podobě 

místa. Pozorní návštěvníci si mohou 

všimnout jejich otisků na sloupech, 

průsvitných lampách, na opěradlech 

sedaček, které byly vyrobeny na míru či na 

stoličkách 811 s rákosovým výpletem od 

společnosti TON. „Velký důraz jsme kladly 

také na použité materiály – dřevěné okenní 

portály, omítkové reliéfy na stěnách, 

mramor či mosazné pláty na peci tvoří 

interiér osobitějším. Také jej dotvářejí 

francouzské parkety a dlažba z přírodního 

kamene s klasickým osmihranným 

uspořádáním,“ dodávají sestry. 

 

Interiérové designérky, dvojčata Irina a 

Olga Sundkovy založily studio S+S – 

Sudkovy Sisters v roce 2004. Studio sídlí v 

Moskvě, detašované pracoviště má v 

Paříži, New Yorku, Dubai a v Londýně, 

nejen díky tomu jsou uznávané na 

mezinárodním poli designu, jejich realizace 

najdete na všech kontinentech světa. Vždy 

se inspirují historickým kontextem místa, 

zároveň však jeho přeměnu podřizují 

budoucím návštěvníkům. 
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