
1 
 

 

/číslo 7 / srpen 2022 

 

 TISKOVÁ KONFERENCE AČN PŘI ZAHÁJENÍ FOR INTERIOR 
 

 

 
 

V úterý 20. 9. 2022 v den zahájení 

veletrhu FOR INTERIOR se od 11:00 

hodin bude konat tisková konference 

Asociace českých nábytkářů. Tisková 

konference proběhne ve zcela nově 

postavené hale v INTERIOR CAFÉ - 

Vstupní hala 1 na adrese PVA EXPO 

PRAHA Letňany, Beranových 667, 

Praha-9. 

 

Představíme nejnovější statistická data 

týkající se výroby, importu, exportu a trhu s 

nábytkem v České republice. Zároveň 

odstartujeme další ročník ocenění 

NÁBYTEK ROKU 2023, který zaznamená 

řadu změn. NÁBYTEK ROKU je cena za 

nejvýznamnější designovou tvorbu v 

oblasti výroby nábytku v České republice. 

 

 

 

 ARBYD CZ VYBAVILI KLINIKU FN PLZEŇ 
 

 

 
 

 

Společnost ARBYD CZ s.r.o. se podílela 

na vybavení nového pavilonu 

Psychiatrické kliniky Fakultní 

nemocnice Plzeň. 

 

 
 

Zcela nový pavilon byl otevřen po necelých 

4 letech v únoru letošního roku. Klinika 

zvýšila počet lůžek z původních 76 na 90, k 

dispozici je více ambulancí, je zde také 



2 
 

místo pro denní stacionáře a pavilon má 

také částečně zelenou střechu a venku 

přírodní amfiteátr. Interiér je laděn do 

zelených barev, které se prolínají celou 

budovou. 

 

 
 

ARBYD kliniku vybavil nábytkem, sezením, 

lavicemi, ale i květníky a magnetickými 

tabulemi a v neposlední řadě také 

bezpečnostními obklady stěn. 

 

 

 
 

 

 

 ZÁVĚSNÁ KŘESLA FLEXI SWING - NOVINKA OD LD SEATING 
 

 

 
„Vneste do prostor vaší firmy hravost s 

novými houpačkami FLEXI SWING! 

Originální myšlenka zavěsit křesla 

FLEXI od studia Orlandini Design 

vznikla na Designbloku 2021 v hlavě 

designéra Václava Mlynáře, autora naší 

instalace v Uměleckoprůmyslovém 

muzeu“. Jeho nápad se v LD Seating 

zalíbil natolik, že se rozhodli ho zařadit 

do sortimentu jako samostatný produkt. 

 

 

 

 

 
 

 

Vybírat si lze ze dvou variant závěsných 

skořepin. Provedení FLEXI LOUNGE 

XLBR přináší díky vysoké opěrce oporu pro 

záda i krční páteř, milovníci subtilnějších 

řešení ocení variantu s křesílkem FLEXI P. 

Samozřejmostí je i široký výběr 

čalounických látek. 
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Aby bylo možné houpačku umístit opravdu 

kamkoliv, závěsné křesílko je možné si 

zakoupit s černou kovovou konstrukcí. 

Pokud chcete ukotvit přímo do stropu, pak 

je ideální samostatná varianta bez 

konstrukce, pouze se závěsnými lanky. 

 

 

  ALKA HOLDING JE NOVÝ ČLEN AČN! 
 

 

 

 
 

 

ALKA HOLDING spol. s r.o. sídlí ve 

vlastním průmyslovém areálu ve 

východočeské Chotěboři. Společnost 

se zabývá převážně výrobou atypických 

interiérů, které jsou vždy uzpůsobeny 

požadavkům objednatele. Firma 

realizuje pro všechny typy zákazníků, 

mezi které patří například školy, 

nemocnice, stavební firmy, HORECA 

segment, úřady, ale také domácnosti a 

drobní zákazníci. Vzhledem ke 

kompletně vybavené dílně mohou 

vyrábět od sériových prvků po ty 

naprosto atypické.  

 

Významnou položku v činnosti společnosti 

představuje také žárové zinkování, které 

provádějí tzv. mokrým procesem, díky 

čemuž jsou schopni pozinkovat i výrobky, 

které by v jiných zařízeních nebyly možné 

a to například s ohledem na jejich složitý 

tvar nebo nepřípustnost technologických 

otvorů. 
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ALKA HOLDING má i vlastní kovovýrobu, 

kde si vyrábí atypické podnože i konstrukce 

k nábytku, což firmě umožňuje nabídnout 

zákazníkovi prakticky jakékoliv provedení 

nábytkových prvků a variabilitu. 

 

 
 

Celý tým zaměstnanců společnosti se řídí 

pravidly politiky kvality a environmentu. Od 

roku 2000 je firma držitelem certifikátů ČSN 

EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 

 

  PAVLIS INTERIER JE NOVÝM ČLENEM AČN! 
 

 

 
 

Moderní pojetí truhlářského řemesla, to 

je motto nového člena AČN. Společnost 

PAVLIS INTERIER s.r.o. nabízí 

komplexní služby v zakázkové výrobě 

nábytku. Ke každému klientovi 

přistupuje s maximální vstřícností. Od 

probrání prvotní představy přes 

zpracování návrhu interiéru nebo 

samostatného nábytku je následně vše 

dotaženo do posledního šroubku.  

 

Pak už přichází výroba vysněného nábytku: 

Díky moderním technologiím ve výrobě je 

vše zhotoveno nanejvýš přesně a kvalitně. 

Zaměstnanci společnosti PAVLIS 

INTERIER se samozřejmě postarají i o 

precizní montáž nábytku. V případě, že 

klient pro svůj interiér hledá atypické 

doplňky, tým společnosti PAVLIS 

INTERIER je připraven je vyrobit na míru. 

Ke každému projektu je přistupováno 

individuálně, aby očekávání zákazníka byly 

splněny co nejpřesněji a nejlépe.  

 

 

 
 

 

https://pavlisinterier.cz/vysoky-ujezd-2/
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  TON: KOLEKCE 822 
 

 

 
 

Zachovat ducha tradičního designu a 

vnést do něj modernější, severský 

charakter. Studio Claesson Koivisto 

Rune založilo novou kolekci 822 pro 

TON na proporčních principech židle a 

křesla 811, která vychází z původní již 

nevyráběné židle A 811, navržené v roce 

1930 Josefem Hoffmannem. Ten švédští 

tvůrci posunuli směrem k současnému 

skandinávskému minimalismu a 

vytvořili jeho svébytnou verzi, která je 

charakteristická výraznou kruhovou 

perforací použitou na překližkovém 

sedáku a opěrce. 

 

 
 

"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 

https://pavlisinterier.cz/praha-dock-02/
https://pavlisinterier.cz/kancelare-karlin/
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způsobem, což je docela podobné," 

doplňuje Eero Koivisto. 

 

Myšlenka na kolekci 822 původně vznikla 

na základě přání studia Claesson Koivisto 

Rune vytvořit omezenou sérii pro interiér 

nové rodinné restaurace v prostorách 

bývalé norské burzy. S nápadem oslovili 

značku TON, které se variace na klasický 

model natolik zalíbila, že se rozhodla ji 

přetavit v sériově vyráběnou a rozšířenou 

kolekci. "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. V případě židle 822 tomu 

není jinak. Navrhli jsme ji, aby vydržela 

desítky let, protože klientem v Norsku je 

rodina, která provozuje hotely už čtyři 

generace. Židle na tomto místě budou 

pravděpodobně za 40, dokonce 60 let. 

Tento kontext ovlivnil i náš přístup," 

vysvětlil Eero Koivisto. 

 

 
 

Kolekce 822 kombinuje použití tvarované 

překližky a ručně ohýbaného masivního 

dřeva. "Design ohýbané židle úzce souvisí 

s technologií a jejími limity. A taková 

omezení se nám líbí," uvedl Mårten 

Claesson. Jedním ze specifik je i používaný 

materiál. Pro technologii ručního ohýbání 

se používá pouze buk, který lze následně 

dokončit mořením, pigmentovými barvami 

či mu ponechat přírodní charakter. 

Produkty vznikají ze dřeva certifikovaného 

systémem PEFC, který je zaměřen na 

zodpovědný přístup k lesním ekosystémům 

i jejich rozšiřování.  

 

 
 

Unikátní charakter pak model 822 dostává 

skrze grafickou kruhovou perforaci v 

překližkovém sedáku i zádové opěrce. Ty 

propůjčují židli 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 
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Claesson. Eero Koivisto jej doplňuje: "Hned 

od počátku jsme nevěděli, kolik děr tam má 

být nebo jak budou velké. Strávili jsme 

stovky hodin tvorbou těchto otvorů. Museli 

jsme řešit i jejich rozměry. U původní 

Hoffmannovy židle jsou větší, protože je v 

té době nebylo možné zmenšit. Ale nyní 

máme postupy, kterými to lze. Líbí se mi, 

že jsme tradiční technologii ohýbaného 

dřeva, která se neměnila 160 let, posunuli 

do budoucnosti s využitím současných 

možností." 

 

 
 

Stejným způsobem, jako se designéři 

zhostili designu židle a křesla 822, pojali i 

její další typologické varianty včetně lounge 

křesla, barové a nízké stoličky. 

"Nejneobvyklejším designem v této rodině 

je lounge křeslo. Vytvořit jej z normální židle 

není tak snadné, a to ani v kontextu 

výrobních procesů," uvedl Ola Rune. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na obrázku jsou Mårten Claesson, Eero 

Koivisto, Ola Rune s ohýbači v TONu 

 

Renomované švédské studio patří od 

svého založení v roce 1995 k lídrům 

současného světového designu. Práce se 

společností TON mu přinesla vůbec první 

zkušenost s technologií ohýbaného 

nábytku. "Musíme uznat, že technologie 

ohýbání dřeva se u sedacího nábytku v 

restauracích a kavárnách osvědčila 

nejvíce. Je odolný, přirozeně pevný a 

pružný. Tuto technologii jsme hledali řadu 

let. Jen málo společností s ní však dokáže 

pracovat. A TON je jedním z nejlepších 

výrobců v této kategorii. Bylo pro nás 

tajným snem tvořit z ohýbaného dřeva," 

svěřil se za kolegy Mårten Claesson. "Když 

vidíte lidi při práci v jejich továrně, je to jako 

balet. Jeden z nejsilnějších momentů u 

designu nábytku, který můžete vidět," 

doplňuje Ola Rune. Všechny modely nové 

kolekce bylo možné vidět během 

milánského veletrhu Salone del Mobile. 
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  MOBITEX 2023 
 

 

 

 

Další ročník veletrhu nábytku a 

interiérového designu MOBITEX se 

společně se Stavebním veletrhem Brno 

a veletrhem Dřevo a stavby Brno 

uskuteční 2. – 4. března 2023.   

 

MOBITEX opět představí nejnovější trendy 

ve vybavení interiéru a doplňcích bydlení. 

Pro vystavovatele, kteří se přihlásí do 

30.11.2022, platí patnáctiprocentní cenové 

zvýhodnění. 

 

Více informací najdete na www.mobitex.cz 

 

  KRONOSPAN: ODPOVĚDNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
 

 

 

 
 

KRONOSPAN se soustředí na 

odpovědné využívání zdrojů pro 

udržitelnou budoucnost: „Zdroje naší 

planety jsou omezené, zodpovědně tedy 

využíváme dřevo z udržitelného lesního 

hospodářství a následně jej mnohokrát 

recyklujeme. Používáme zelenou energii 

a minimalizujeme odpad při výrobě 

našich uhlíkově negativních desek. 

Tímto způsobem se snažíme o to, aby se 

cirkularita stala realitou“.  

 

 
 

Nová řada Feelness nabízí materiály s 

příjemným matným povrchem Ultra Matt, 

brilantním leskem High Gloss a Invisible 

Touch odolné proti zanechávání otisků 

prstů. Tyto na dotek příjemné povrchy 

vznikly díky pokročilé technologii, která 

vytváří tento výrazný dojem. V nabídce je 

deset dekorů s povrchem Ultra Matt a High 

Gloss a dvanáct dekorů s povrchem 

Invisible Touch v nejoblíbenějších 

trendových uni barvách. Povrchy se čistí 

běžnými neabrazivními čisticími 

prostředky. Řežou se klasickými pilami a 

hraní se na standardních ohraňovacích 

strojích. 

 

 
 

http://www.mobitex.cz/
https://kronopluslimited.cmail19.com/t/i-l-qzdkdk-wmjldyhl-y/
https://kronopluslimited.cmail19.com/t/i-l-qzdkdk-wmjldyhl-t/
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