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FORM OTEVŘELI NOVÝ SHOWROOM
Rodinná firma Formdesign, která obsadila
v rámci vily přízemí, působí na trhu přes 30
let a má za sebou celou radu úspěšných
realizací po celém Česku. Výrobu a sídlo
má v Kozmicích na ostravsku, ovšem
vzhledem k rozrůstajícímu se porfoliu a
spolupráci s architekty po celé zemi byla
potřeba pražské pobočky s kompletním
přehledem sortimentu čím dál tím
naléhavější. „Naše firma stojí na dvou
nohách – jednou je sériová výroba
stohovatelných a spínatelných židlí,
sedacího nábytku a vlastní designové rady
interiérových doplňků, druhou jsou potom
kompletní interiéry na míru. V Kozmicích
máme vlastní vývojové centrum s
designéry, dále truhlářskou, čalounickou,
zámečnickou dílnu, lakovnu a také vlastní
tým montážníku“ vypočítává Daniel Barták,
nejmladší z rodinného klanu Bartáku, který
spolu s otcem a bratrem firmu řídí. Do
pražského showroomu jezdí pravidelně a
spolu s obchodním týmem odsud řídí část
zakázek, které sahají za hranice Moravy.

Český výrobce nábytku FORM DESIGN
společně s architektonickou kanceláří
IO Studio architekta Luky Križka,
prodejcem osvětlení SLV a značkou
exteriérového nábytku PlainAir otevřeli
23. 6. 2022 svá studia a showroomy v
historické Vile Šín v Praze 6.

V zahradě vily a v jejich zrekonstruovaných
prostorech se postupně sešlo pres 100
návštěvníků z řad architektu, designéru,
klientu a milovníků kvalitního designu.
„Mám velkou radost, že se podařilo ve Vile
Šín vybudovat tak kvalitní zázemí pro
design a architekturu. Jednotlivé značky se
vzájemně doplňují a klienti, kteří řeší
bydlení, tak najdou ucelenou nabídku
doslova od stropu po podlahu a zahradu“
shrnuje architekt Luka Križek – majitel vily
a zároveň zakladatel atelieru IO Studio,
které ve vile také sídlí.

Poslední roky kromě vlastního vývoje
zařadili do portfolia i produkty vzniklé ve
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spolupráci s externími designéry – třeba
futuristický stul ANT podle návrhu Luka
Križky či kolekci sedacího nábytku a
jídelního stolu Rendezvous dle návrhu
Lucie Koldové.

Atmosféra a umístění nové pobočky
nemohlo být příhodnější – nachází se v
Praze v srdci Sedlce a v jedné z
nekrásnějších a nejzelenějších pražských
čtvrtí. Vila leží uprostřed přírodní památky
Sedleckých skal v těsném sousedství
klasicistního zámečku ze začátku 19.
století. Výjimečný architektonický projekt
vznikl snoubením citlivě zrekonstruované
historické vily z druhé poloviny 19. století
ležící v soukromém areálu původní
zahrady. Elegantní moderní design se
propojil
s
historickými
prvky
pseudorenesanční architektury a společně
vytvořily ojedinělou harmonii stylu. Po
celkové rekonstrukci budovy vznikla tak
čtyřpatrová galerie interiérového designu s
odpočinkovou zahradou, zázemí pro čtyři
showroomy a architektonickým studiem.

VŠ BÁŇSKÁ V OSTRAVĚ: NOVÁ REALIZACE OD PROFILu

Komfort a moderní design je základem
pro pohodlné bydlení. Vysoká škola
Báňská v Ostravě si je toho plně
vědoma, proto pro své studenty
připravila
rozsáhlou
modernizaci
vysokoškolských kolejí, která mimo jiné
zahrnovala
i
přístavbu
nových
malometrážních bytů.

Celkem 30 hotelových buněk, a to
především dvoulůžkové nebo jednolůžkové
pokoje. To vše nabízí nejnovější koleje v
budově A porubských kolejí. Úkol
společnosti PROFIL NÁBYTEK byl jasný,
plně vybavit prostory nejen moderním
nábytkem. Kromě vlastní výroby postelí,
skříní, nočních, psacích a konferenčních
stolů, byly místnosti obohaceny i o sedací
mobiliář, přerozdělovací stěny, televize,
trezory, chladničky a osvětlení.
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Studentské koleje na Vysoké škole báňské,
Technické univerzitě Ostrava.

KOLEKCE 822 TONu DEBUTOVALA NA SALONE DEL MOBILE
"Původní návrhy A 811 a 811 jsou skvělými
příklady raného modernistického hnutí. Ale
jasně ukazují na dědictví romantismu 19.
století. Rozhodli jsme se tento pocit
odstranit," uvedl jeden z trojice designérů,
Mårten Claesson. "Je zcela přirozené
aktualizovat něco z minulosti pro
současnost. Jako architekti pracujeme na
mnoha projektech, kde se musíme
vypořádat s rekonstrukcí starých budov a
implementací původní architektury novým
způsobem, což je docela podobné,"
doplňuje Eero Koivisto.

Charakteristická kruhová perforace,
spojená s technologií ručního ohýbání
dřeva. Na letošním Salone del Mobile,
které se v italském Milánu konalo od 7.
do 12. června, společnost TON
představila
v
novém
výstavním
konceptu kolekci 822 studia Claesson
Koivisto Rune. Je založena na
proporčních principech židle a křesla
811, která vychází z již nevyráběné židle
A 811, navržené v roce 1930 Josefem
Hoffmannem.

Kolekce 822 kombinuje použití tvarované
překližky a ručně ohýbaného masivního
dřeva, se kterým designéři pracovali během
své kariéry poprvé. "Když vidíte lidi při práci
v jejich továrně, je to jako balet. Jeden z
nejsilnějších momentů u designu nábytku,
který můžete vidět," uvedl Ola Rune.
Unikátní charakter pak model dostává
skrze grafickou kruhovou perforaci v
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sedáku i zádové opěrce. Ty mu propůjčují
svébytný charakter a vytváří proměnlivý
vizuální motiv, spojující se s barvami
oblečení
sedícího,
interiérem
nebo
slunečními paprsky. "Museli jsme tento
vzor přizpůsobit konstrukci židle, abychom
se vyhnuli některým prvkům, které jsou
umístěny
pod
sedákem.
Historie
ohýbaného dřeva je evoluce, ne revoluce,
a my jsme do tohoto příběhu vnesli další
krok. Proto má židle název 822, protože
jsme v roce 2022," vysvětlil Mårten
Claesson.

určen zejména použitým materiálem a
tvarem podnože. Ta vzniká složením tří
tvarově stejných ohnutých překližkových
plátů, které tvoří základ pro celou rodinu
stolů. Název Point of View poukazuje na to,
že jsou stoly z každého úhlu pohledu jiné a
zároveň znázorňuje práci v našem studiu.
Jako duo musíme neustále vnímat názor
toho druhého a společně najít nejlepší
možná řešení,“ uvedl designér Florian
Kallus ze studia kaschkasch.

Stohovatelná židle a barová židle Again
pracují s technologií ohýbání dřeva v
tvarosloví, které není v její historii obvyklé.
"U kolekce Again jsem chtěl jít jiným
směrem a reinterpretovat vertikální
typologii
stohování,
která
je
charakteristická spíše pro kovový venkovní
nábytek," vysvětlil designér Alexander
Gufler. Velkorysý ohyb z masivního buku
objímá sedák a opěradlo z překližky, které
je silným designovým i grafickým prvkem
modelu a je možné jej očalounit ve dvou
různých variantách.

Kolekce 822 měla původně vzniknout jako
omezená série pro interiér nové rodinné
restaurace v prostorách bývalé norské
burzy, na kterém studio Claesson Koivisto
Rune pracovalo. S nápadem oslovili
značku TON, které se variace na klasický
model natolik zalíbila, že se rozhodla ji
přetavit v sériově vyráběnou a rozšířenou
rodinu produktů, která zahrnuje židli, křeslo,
barovou židli ve dvou výškách, stoličku a
lounge křeslo s područkami i bez nich.
"Mnoho ikonických návrhů z historie bylo
původně
vytvořeno
pro
konkrétní
architektonický projekt. Myslím, že ve
skutečnosti je mnohem lepší postupovat
takto, protože o něm přemýšlíte jiným
způsobem," vysvětlil Eero Koivisto.
Kromě 822 se poprvé na mezinárodním
veletrhu představí také novinky z
předchozích let - P.O.V. a Again. Kolekce
P.O.V. obsahuje přes 70 variant stolů na
centrální podnoži a je doplněna o
stejnojmennou stohovatelnou stoličku.
Modulární systém je tak vhodný skoro do
všech typů interiérů. "Charakter kolekce je

Produkty budou představeny v novém
výstavním konceptu, který navrhlo studio
kaschkasch.
"Dřevěné
stěny
jsou
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inspirovány DNA materiálem TONu a
vnášejí do prezentace měkký charakter.
Jejich zakřivení pak poukazuje na
technologii ohýbání," vysvětlil designér
Florian Kallus. Při tvorbě byla jednou z
hlavních myšlenek také udržitelnost - proto
se skládá z modulů, které se po ukončení

dají rozebrat a použít opakovaně. Stánek
TONu D01 D05 je v tentokrát situován v
hale 13, která je věnována novému
konceptu S.Project. V rámci výstaviště se
jedná o prostor věnovaný esenci
designových produktů a dekorativních či
technických řešení interiérového designu.

MERIVOBOX - JEDINEČNÝ DESIGN BLUM!
jeden typ pojezdových korpusových lišt je
použitelný pro všechny technologie
pohybu. Jak s tlumením BLUMOTION za
použití úchytek, tak pro bezúchytková
řešení SERVO-DRIVE s elektrickou
podporou otvírání nebo mechanické řešení
otevření
bez
úchytek
TIP-ON
BLUMOTION.
Zbrusu nový BOX systém od firmy
BLUM s názvem MERIVOBOX je spojení
čtyř inovací: jedna platforma pro
zjednodušené
výrobní
postupy,
minimalistický design s unikátní řečí
tvarů a forem, nový koncept korpusové
lišty s dokonalejší funkcí a promyšlený,
jednoduchý koncept zpracování.

MERIVOBOX je sázka na jedinečný
design, kde jsou příznačné jednoduché
linie a strohý design. Vytváří se tak
rozmanitý
a
výrazný
nábytek
s
minimalistickým
a
charakteristickým
designem bočnice. Pro úzkou bočnici je
typická nezaměnitelná a výrazná linie, která
podtrhne fascinující lom světla. Kovové
komponenty
a
komplexní
koncept
barevného provedení zajistí nadstandardní
vzhled – zcela bez komponentů z plastu – i
v případě jednoduché varianty s relingem.
Bočnice je z vnitřní strany rovná. Takto je
využit úložný prostor až po okraj. Zejména
v kombinaci s vnitřním členěním zásuvek
AMBIA-LINE je docíleno jasného vzhledu a
ani kousek místa přitom nepřijde nazmar.
Máte možnost vybrat si sladěný koncept

Jedná se o univerzální platformu, kdy s
malým množstvím komponentů lze vytvořit
široké spektrum. Jedna bočnice nabízí
spoustu možností. Bočnice tvoří rám
zásuvky. Integrované rozhraní platformy
umožní využít rozmanité typy nástavby:
MERIVOBOX modular s relingem, s
BOXCOVER nebo jako uzavřený kovový
bok s BOXCAP. Odlišení a individualizace
zásuvek tak bude zcela snadná. Navíc jen
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barevného
provedení
veškerého
příslušenství a to ve třech barvách.
V hedvábně bílé, orion šedé a zcela nové
indium šedé barvě.

MERIVOBOX se rozhodnete – jednotlivé
úkony při zpracování vždy zůstanou
snadné, nastavení budou stále stejná.
Přesných výsledků lze dosáhnout velmi
snadno.
Box
systém
se
pyšní
jednoduchými, dobře označenými a lehce
přístupnými možnostmi nastavení ve 3
směrech pro vhodné seřízení do stran,
výšky i sklonu, které jsou u všech bočnic
stejné.

MERIVOBOX bude pro vás bude zdrojem
nadšení po celou dobu životnosti nábytku.
Korpusová lišta, vyvinutá podle kompletně
nového konceptu, zajistí klidný chod a
vysokou nosnost. Úžasně lehký a zároveň
stabilní.
Integrovaná
pojistka
proti
vypadnutí zaručí bezpečné spojení vodicí
lišty a zásuvky. Nechtěné vypadnutí je
vyloučeno. Jedinečný tvar L profilu
korpusové lišty zajistí mimořádnou stabilitu.
A to i s vysokou dynamickou nosností 40
nebo 70 kg.

Díky
přesvědčivým
funkcím
je
MERIVOBOX ideální do kuchyně. Je úplně
jedno, jaké úkoly ho čekají. S nejnovějším
Box systémem značky BLUM budou
uživatelé kuchyní kdykoli vědět, kde mají
které předměty uloženy. Ty tak budou vždy
ergonomicky po ruce. Jde pouze o to,
vybrat si vhodnou variantu podle toho, jak a
kde jej bude chtít zákazník využít zcela v
duchu svých představ. MERIVOBOX je
spolehlivý partner – nejen k vaření a po
celou dobu životnosti nábytku.
Vše, co se dosud úspěšně osvědčilo v
kuchyni, se skvěle hodí i do jiných
místností. MERIVOBOX v nadstandardním
designu se harmonicky včlení do každé
domácnosti.
Zdroj: Blum, s.r.o. www.blum.com .

Jedná se o důmyslný koncept a je úplně
jedno, pro jakou variantu systému

FEELNESS - NOVÁ ŘADA KRONOSPAN
Nově se v nabídce společnosti
Kronospan objevila řada FeelNess.
Jedná se o PET laminované MDF desky,
které jsou k dispozici v lesklém
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provedení High Gloss a matném
provedení Ultra Matt. Jsou vhodné pro
použití
na
čelních
plochách
v
interiérech. Oba dva povrchy jsou k
dispozici v 10-ti barevných odstínech.

použití jak na čelních, tak na vodorovných
plochách. Laminát se dodává ve 12ti
moderních barevných odstínech, snadno
se čistí. Je to materiál s ochranou proti
zanechávání otisků prstů. Na dotek je tento
materiál hebký.

Samozřejmostí je bílá a černá, doplněny
jsou odstíny šedi a odstíny béžové barvy.
Materiály se snadno čistí, jsou UV stabilní,
dodávají se ve formátu 2 800 mm x 1 220
mm, tl. 18 mm. Do řady FeelNess se řadí
také HPL Invisible Touch, jedná se o
laminát o rozměru 3 050 mm x 1 320 mm,
tl. 0,8 mm. Tento materiál je vhodný pro

Více o materiálech společnosti Kronospan
na: na www.kronospan-express.com .

TON: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

TON v létě opět otevře své dveře
veřejnosti. Po odmlce způsobené
covidovými opatřeními se letos v TONu
uskuteční oblíbené Dny otevřených
dveří. V továrně v Bystřici pod
Hostýnem tak zájemci mohou v
prázdninové čtvrtky od 21. července do
25. srpna nahlédnout do místa s nejdelší
tradicí výroby ohýbaného nábytku na
světě.

"Návštěvníci uvidí procesy za přímého
provozu, prezentaci k historii a mohou si
prohlédnout
i
současně
vyráběné
produkty," uvedla PR specialistka TONu
Anna Handlová. Délka prohlídky je 120-150
minut a začíná v prostorách prodejny TON
ve Vile Thonet (adresa Přerovská 301,
Bystřice pod Hostýnem) vždy v 9 a 11
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hodin. Cena za osobu je 50 Kč pro
dospělého, 30 Kč pro děti do 15 let. "Zájem
o prohlídku je každoročně veliký. Přijíždí k
nám lidé ze všech koutů Česka. Počet míst
každé skupiny je však kapacitně omezen,
proto je nutné si jej zarezervovat dopředu,"
dodala Handlová.

Rezervace jsou možné telefonicky na čísle
+420 725 278 153, nebo na e-mail
olga.stepanova@ton.cz .

VÝSTAVA OHÝBANÝ NÁBYTEK JOSEFA MACKA
Výstava ohýbaného nábytku Josefa
Macka v prostorách zámku Bystřice pod
Hostýnem, kterou od 26. 6. do 16. 10.
2022
pořádá
obecně
prospěšná
společnost
Národní
centrum
nábytkového designu ve spolupráci s
Městem Bystřice pod Hostýnem za
finanční podpory Zlínského kraje a
společnosti TON je otevřena od úterý do
neděle v časech 9-12 a 13-17 hodin.

Josef Macek (23. 10. 1942 – 19. 4. 2016),
absolvent SPŠ dřevařské v Bystřici pod
Hostýnem, pracoval téměř čtyři desetiletí
ve společnosti TON. Jako návrhář
zásadním způsobem ovlivnil podobu
výrobního sortimentu této firmy: je
podepsán pod více než osmi sty návrhy,
přes devadesát z nich je evidováno v
databázi průmyslových vzorů. Podílel se
také na dalších úkolech podniku, např. na
návrzích sedacího nábytku pro Palác
kultury v Praze a hotel Praha, na
rekonstrukci Národního divadla v Praze,
navrhl divadelní křesla pro rekonstruovaná
divadla v Prostějově, Kolíně, Zlíně nebo v
Ústí nad Labem.
Záměrem organizátorů je prostřednictvím
výrobků a prototypů, kreseb, fotografií a
dalších
dokumentačních
materiálů
připomenout celoživotní úsilí Josefa Macka
o „dobrou židli“. Ve výstavě jsou
zastoupeny jak ve své době ve velkých
sériích produkované výrobní vzory, které
tvořily základ výrobního sortimentu
národního podniku TON, tak návrhy a
prototypy nerealizované.

Zahájení výstavy Ohýbaný nábytek
Josefa Macka proběhlo v sobotu 25.
června 2022 v 17 hodin na zámku v
Bystřici pod Hostýnem.
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Výstava
je
připomenutí
nedožitých
osmdesátých narozenin Josefa Macka.
Nejvyššího ocenění se Mackovým židlím
dostalo udělením ocenění Nejlepší výrobek
Ministerstva průmyslu ČR v roce 1987 a

1988, Nejlepší výrobek Nábytkářského
průmyslu let 1984, 1985, 1987 a 1988,
Zlatá medaile Mezinárodního veletrhu
spotřebního zboží Brno 1987 a Česká židle
v roce 1995.
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