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/číslo 2 / únor 2022 

 

31.3.2022 PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2022 
 

 

 
 

Předání ocenění NÁBYTEK ROKU 2022 

spojené tiskovou minikonferencí AČN, 

kde budou představeny statistické 

výsledky oboru. 

 

Termín: čtvrtek 31. 3. 2022 

Čas:      10:30  

Místo:    Design Café – Hala 4, PVA EXPO 

PRAHA Letňany. 

 

Předání ocenění třináctého oficiálního 

ročníku ocenění Asociace českých 

nábytkářů NÁBYTEK ROKU 2022. Předání 

proběhne v rámci veletrhu FOR INTERIOR. 

10.30 – 10.40 tisková minikonference AČN, 

10.40 – 11.00 předání ocenění NÁBYTEK 

ROKU 2022, 11:00 přípitek oceněným. 

 

AČN představí nejnovější statistická data 

týkající se výroby, importu, exportu a trhu s 

nábytkem v České republice. NÁBYTEK 

ROKU je cena za nejvýznamnější 

designovou tvorbu v oblasti výroby nábytku 

v České republice.

 

 

NOVÝ DESIGN SHOWROOMU NADOP – VÝROBA NÁBYTKU 
 

 

 
 

 

Společnost NADOP – VÝROBA 

NÁBYTKU, a.s. má v Ořechově u Brna 

čerstvě redesignovaný showroom. 

Proškolení designéři odborně poradí a 

zodpoví dotazy. Zákazníci si během 

návštěvy a výběru mohou vychutnat 

dobrou kávu nebo čaj. Přijměte pozvání! 

 

 
 

Marketingový manažer Ing. Jan Pehal říká: 

„Přijďte načerpat inspiraci! Máme 
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momentálně vystavených jedenáct 

originálních kuchyní z různých materiálů, 

které doprovází vybavení do celého 

interiéru. Vyzkoušíte luxusní sedací 

soupravy, anebo si odpočinete v naší nové 

ložnici. To vše na rozloze více než 750 m2. 

Čeká na Vás vzorkovna nabitá mnoha 

dekory a typy dvířek, kde si vyberete to 

pravé podle Vašeho vkusu, včetně úchytek 

či různých materiálů vhodných pro pracovní 

desky. A objevíte další možnosti a 

vychytávky, které odpovídají moderním 

trendům ve výrobě nábytku“. 

 

 

 

A nebojte se vzít s sebou i své ratolesti. Pro 

děti je nově připraven dětský koutek. 

 

 
 

 

 

 

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s. je 

česká rodinná firma s 30 lety tradice a 

zkušeností. 

  

https://www.nadop.cz/  

 

 

SHOWROOM RIM OD ELLEMENT ARCHITECTS   
 

 

 
 

Na konci roku 2021 vyvrcholila rozsáhlá 

rekonstrukce showroomu a 

kancelářského zázemí výrobce 

kancelářského nábytku RIM. Na starost 

ji, podobně jako předchozí projekty v 

sídle firmy, dostalo zlínské studio 

ellement architects. Rekonstrukce 

přiznává původní výrobní charakter 

budovy, přidává však moderní prvky, 

které mají společnosti pomoci důstojně 

a elegantně prezentovat židle, křesla i 

dřevěný program. 

 

 
 

Studio ellements mělo na starosti i 

předchozí projekty, které se dotýkaly 

původní budovy v Otrokovicích. Měnily se 

dispozice vstupu, upravoval se prostor 

recepce i dispozice schodiště. V aktuálním 

projektu jim byla svěřena rekonstrukce 

showroomu s kancelářemi ekonomického 

úseku a strojní dílny. 

 

https://www.nadop.cz/
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Na čem jste v showroomu pracovali? 

 

Jan Pavézka z ellement architects říká: 

„Rekonstrukce je pokračováním předchozí 

etapy, ve které jsme budovali nový vstup a 

nové schodiště do firmy. V tomto případě 

šlo o modernizaci showroomu, mimo jiné i 

o stavební úpravy prostor a výměnu oken 

tak, aby bylo možno místnosti lépe 

přizpůsobit potřebám firmy. Výrazným 

prvkem nového interiéru jsou kruhové 

podhledy, na kterých jsou závěsy a 

zástěny, které jsou polopropustné nebo 

naopak uzavřené. Tvoří tak koutky, ve 

kterých se vystavují konkrétní produkty“. 

 

 
 

V čem je aktuální rekonstrukce 

charakteristická? 

 

Jan Pavézka: „Zůstáváme u materiálů, 

které jsme do domu začali vnášet před lety. 

Dřevěná překližka, oranžová barva 

některých detailů“. 

 

Jitka Ressová z ellement architects říká: 

„Zároveň přiznáváme, že tu byl výrobní 

prostor. Zachovali jsme průmyslovou 

podlahu a jiné detaily. Cílem nebylo tu 

budovu popřít, ale spíš posunout k něčemu 

novému. Používáme jednoduché materiály 

s tlumenou barevností, aby bylo dost 

prostoru pro barvy kolekcí a produktů. 

Vizuálně nejvýraznější jsou kruhové 

podhledy s osvětlením, které slouží také ke 

zlepšení akustiky místnosti. Poslední větší 

úpravou showroom prošel před 10 lety, 

mezitím se výrazně proměnil sortiment, 

přišel softseating, objevuje se dřevěný 

program. Proto jsme jednotlivé prezentační 

plochy připravovali tak, aby byly variabilní“. 

 

Jan Pavézka: „Hodně jsme se věnovali 

třeba osvětlení, showroom jsme doplnili 

světly v nejlepším standardu, jaký je na trhu 

k sehnání. Svítidla jsou od české značky 

Hala a dodala nám je brněnská firma U1 

Lighting“. 

 

 
 

Rekonstrukce trvala od března. Je hotovo? 

 

Jan Pavézka: „Hotovo bylo již na konci 

prázdnin, aby byl showroom připraven na 

oslavy 30. výročí firmy. V tu chvíli už byl 

showroom vyladěný do detailů“. 

 

Jitka Ressová: „Nyní dolaďujeme zbylé 

prostory v přízemí, které mají být pro 

zaměstnance co nejpříjemnější místem. 

Původně byly v přízemí budovy výrobní a 

skladové prostory, které se časem 

přesunuly do Tlumačova. Na jejich místě 

teď vzniklo zázemí pro zaměstnance s 

jídelnou, jednací místností, oddechovou 

zónou a Design Labem“. 
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Dá se zachovat jednotný vzhled a 

myšlenka, dělá – li se rekonstrukce po 

malých částech? 

 

Jitka Ressová: „Co je pro nás důležité je 

kontinuita a dlouhodobá spolupráce. 

Chceme, aby i u projektu natolik 

rozloženého v čase, bylo jasné, že jde o 

celistvou budovu s promyšleným 

fungováním. Měnili jsme už schodiště, 

které teď tvoří komunikační srdce budovy, 

vyjasnili jsme vstupy, které byly částečně 

řešeny prozatímně. Věříme, že i takové 

projekty, které se časově rozkládají do 

mnoha let, mohou být kontinuální a 

ucelené“. 

 

 

 

MOBITEX: 21. 23. DUBNA 2022 
 

 

 
 

Nejnovější trendy ve vybavení interiéru 

a doplňcích bydlení opět představí 

Veletrh nábytku a interiérového designu 

MOBITEX, který se na brněnském 

výstavišti bude konat 21.-23. dubna 

2022. 

 

Na návštěvníky z řad odborné i široké 

veřejnosti čeká kromě prezentace 

produktů, zajímavých přednášek a ukázek 

také řada bezplatných poradenských 

center, prezentace činnosti Cechu 

čalouníků a dekoratérů a truhlářů, Klastru 

českých nábytkářů, dále finále Mistrovství 

České republiky oboru truhlář a originální 

nápady od studentů středních a vysokých 

škol v rámci exponátové soutěžní přehlídky 

GRAND PRIX MOBITEX. 

 

Pokud vás zajímá kombinování barev, 

vzorů a stylů v interiéru, nevynechejte 

doprovodný program CRAZY DESIGN , 

který na veletrhu MOBITEX proběhne pod 

záštitou designérky Ivy Bastlové. Čeká vás 

expozice plná zajímavých kombinací, 

netradičních aranžmá i barevných 

konceptů, která vás inspiruje a navodí 

radostnou náladu.  Tohle si budete muset 

vyfotit a bude i prostor pro selfie! Součástí 

akce bude několik přednášek o tvorbě 

eklektického stylu, který je právě teď velmi 

populární. Hovořit se bude o základních 

pravidlech při kombinování barev, vzorů a 

tvorbě netradičního celku.  

 

Akce DESIGN PLACE je určena všem 

milovníkům autorského designu. Představí 

české designéry a jejich produkty, které si 

může návštěvník nejen prohlédnout, ale 

také přímo zakoupit či objednat. Smyslem 

je podpora všech českých designérů, ať se 

jedná o stálice nebo právě vycházející 

hvězdy, práci se dřevem, kovem nebo 

papírem, sklem či upcyklovanými materiály.
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WIESNER- HAGER PROJECT – NOVÝ ČLEN AČN   
 

 

 

 
 

Členem AČN se stala společnost 

WIESNER - HAGER PROJECT s.r.o. 

Jedná se o dceřinou firmu rakouské 

Wiesner - Hager, která má v České 

republice jeden výrobní závod.  

 

WIESNER - HAGER PROJECT je 

prodejcem nábytku Wiesner - Hager a 

nabízí office consulting, architekturu 

interiérů a vybavení nábytkem. Jde o 

veškeré služby a práce nutné pro vytváření 

a realizace koncepce kancelářských či 

komunikačních prostor a regeneračních 

zón. 

 

 

PARTNEŘI OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2022: 
 

 

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  

společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 

             

HLAVNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 

www.nafirmy.cz 

 

PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  

Blum, s.r.o. 
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Démos trade, a.s. 

 

 

DUET CZ, s.r.o. 

 

Dřevozpracující družstvo 

 

 

Egger CZ s.r.o. 

 

 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 

 

 

MA-DONA s.r.o. 
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REHAU, s.r.o. 

 

ŠPINAR - software s.r.o. 

 

 

Textilní zkušební ústav, s.p. 

 

 

 

 

 


