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/číslo 8 / září 2022 

 

 NÁBYTEK MIKULÍK - OBÝVACÍ STĚNA CUBE 
 

 

 

 
 

 

Novinka roku 2022 v Nábytku Mikulík je 

obývací stěna CUBE. Devět kostek 

přináší nespočet možností. Moderní, 

jednoduchá, vzdušná i praktická – to je 

obývací stěna CUBE. V této řadě 

nábytku je 12 komponentů, ze kterých si 

zákazník může sestavit obývací stěnu 

přímo na míru. Uzavřené skříňky, 

otevřené police, niky, subtilní levitující 

skříňky pod televizi, vysoké úzké 

obdélníky, čtverce i skříňky s 

úctyhodnou šířkou? Nic není problém! 

Fantazii se meze nekladou. 

 

 
 

Pro CUBE je typická variabilnost sestavení 

a snadná kombinovatelnost prvků a dekorů.  

Obývací stěna CUBE obsahuje 5 typů 

uzavřených horních skříněk, 2 typy 

spodních, 2 otevřené niky, polici, horní plát, 

kterým lze ucelit vzhled spodní části, pokud 

bude sestavena z více kusů skříněk, a 

konferenční stolek.  

 

 
 

Linie čistého designu podtrhuje 

bezúchytové otevírání prostřednictvím 

systému tip-on. Součásti je kování BLUM s 

doživotní zárukou. Samozřejmostí ABS 

ohranění. Montáž skříněk je řešena 

prostřednictvím závěsného kování Camar. 

Obývací stěna CUBE je vyrobena z lamina 

o síle 18 mm, police má potom 25 mm pro 

bytelnější vzhled. 

 

 
 

Nespornou výhodou je, že jednotlivé 

skříňky jsou již z výroby dodávané 

smontované. Komponenty ze sestavy 

CUBE výrobce nabízí v rámci jednotné 

ceny ve třinácti akčních dekorech, které 

obsahují celou škálu od čistě bílé, přes 
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imitaci dřevin jako dub, javor, buk, jasan, 

modřín, až po nejtmavší akácii skořici. Za 

patnáctiprocentní příplatek si zákazník 

může objednat skříňku i v tmavě šedém 

antracitu, který krásně podtrhne moderní 

vyznění celé obývací stěny. 

 

 

 

 LD SEATING NA LETOŠNÍM DESIGNBLOKU! 
 

 

 
 

V termínu 5. – 9. 10. 2022 se koná 24. 

ročník pražského mezinárodního 

festivalu designu Designblok. Akce se 

účastní i společnost LD Seating, jejichž 

expozici najdete na Smíchově v 

komplexu Gabriel Loci (prostor č. 137A 

v prvním patře). Za letošním návrhem 

stojí designér Václav Mlynář a studio 

Monument Office.  

 

Výroba židlí a křesel ve firmě LD Seating je 

komplexní systém, ve kterém vše souvisí 

se vším, a kde se každý svou prací podílí 

na finálním produktu. Tento 

„EKOSYSTÉM“ je v expozici LD Seating 

zhmotněn do industriálního lesa 

vyrobeného z podnoží kancelářských židlí. 

 
 

 

Při nevšední procházce lesem budou 

návštěvníky doprovázet zvuky nahrané 

přímo v dílnách výrobce a zpracované na 

míru zvukovým umělcem Jonášem 

Rosůlkem. 

 

 

 STOLY RUBION – NOVINKA BMB 
 

 

 

 
 

 

Firma BMB zařadila do nabídky novou 

řadu stolů RUBION. Jedná se o stoly 

vyráběné z aktuálních materiálů a 

dezénů. Výška stolů je 75 cm. Stoly jsou 

z masivního buku, dubu nebo z lamina 

kvalitních dezénů. Stoly Rubion jsou 

vyráběny zkušenými mistry s maximální 

péčí pravého českého řemesla. Výrobce 

dbá na pevnost, eleganci a praktičnost. 
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Nabízí řadu zajímavých odstínů moření 

a také přírodní olejované povrchy. Stůl 

tvoří opravdový domov.  

 

 
 

Výhodou stolů Rubion je ověřená 

konstrukce, což má vliv na vysokou 

pevnost a stabilitu. Kvalitní provedení od 

českého výrobce je zárukou pro náročného 

zákazníka. Rozmanitá nabídka rozměrů a 

barevných provedení z masivního dubu, 

buku nebo lamina dává slušný výběr. 

   

 
 

Stoly z masivu jsou vyráběny s deskou 

tloušťky 40mm s rovnou nebo oblou 

hranou. Stůl může být s luby i bez lubů. 

Dřevo je možné upravit na různé odstíny. 

Povrchová úprava buku je lak a v případě 

dubuvého dřeva olej. Nohy jsou z lepeného 

hranolu. 

 

 
 

Stoly z lamina nabízí zajímavé dekory a 

příznivou cenu. Konstrukce je stejná, jako u 

stolů z masivu. Tloušťka materiálu je 32 

mm, desky jsou opatřeny odolnou ABS 

hranu. Nohy jsou lepené ze dvou dílů do 

tvaru písmene L.  
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  REALIZACE PRODEJEN SIKO OD PROFIL NÁBYTEK 
 

 

 

 
 

Celkem 11 prodejen společnosti SIKO 

KOUPELNY na území Česka a 

Slovenska prošlo za poslední půlrok 

důkladnou modernizací. Realizaci 

prodejních míst předala společnost 

SIKO kompletně do rukou PROFIL 

NÁBYTEK, která zajistila kompletní 

vybavení prodejen. Od úložných 

prostor, přes pracovní stoly až po 

celkovou konstrukci prodejních míst.   

 

 
 

Péče o klienty je na prvním místě a ve 

spolupráci s designéry společnosti SIKO 

vytvořil tým PROFILu NÁBYTEK prostory, 

kde se kladl důraz nejen na praktičnost. Při 

tvorbě prodejen byl společně zvolen cíl 

vytvořit dostatek prostoru pro zaměstnance 

na uložení všech potřebných materiálů, ale 

zejména také zajistit komfortní prostor pro 

jednotlivé klienty. Pro dostatek soukromí, 

ale zároveň pro zachování vzdušnosti 

prostoru jsou jednotlivé buňky doplněny 

pružnými upínači, které zároveň buňky 

opticky oddělují. Buňky jsou tvořeny ve 

verzi dvou pracovišť, ale také jedno 

pracovišť.  

 
 

David Čermák, manažer projektu říká: 

„Zásadní obměnou, kterou naše 

spolupráce přinesla, byla změna 

konstrukčního řešení konceptu prodejních 

míst. Z původního systému, kde byly 

zavěšovány lamely ze stropu prodejen, 

jsme společně s našimi architekty a 

technology vytvořili samo stojící konstrukci. 

Tento mobilnější systém s sebou přinesl 

jednodušší montáž, ale i celkovou 

optimalizaci nákladů pro klienta“.  

  

 

https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/siko-koupelny-5bcd9f810d8acfe180ec031e7d90c3ce.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/siko-koupelny-fcf77bdd94dc097c94d19383b0c01b91.jpg
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  ADRON JE NOVÝM ČLENEM AČN 
 

 

 

 

 
 

 

 

ADRON s.r.o. je česká firma působící na 

trhu bezmála 20 let. Za dobu své 

existence má za sebou více než 800 

realizací. Realizovala dodávky interiérů 

pro různý typ klientů. Od malých po 

velké firmy, korporátní společnosti i 

jednotlivce v různých odvětvích. Ve své 

činnosti se nezaměřuje pouze na 

Českou republiku, ale působí i v rámci 

Evropy.  

 

 

 
 

 

ADRON je sehraný tým lidí, který 

zákazníkovi pomůže vybudovat vysněný 

interiér. Pokud je potřeba vytvořit ideální 

zdravé kanceláře, do kterých budou mít 

zaměstnanci radost chodit a kde je práce 

bude bavit. Stejně tak v oblasti stavebně-

truhlářských prací, dodávek pro retail nebo 

jiných služeb.  V ADRONu vytvoří návrh od 

vizualizace až po realizaci včetně 

jakýchkoliv stavebních interiérových úprav, 

tak aby vše co nejvíce vyhovovalo 

potřebám a požadavkům klienta. Ani 

dodávky atypů nepředstavují problém, 

protože k dispozici je vlastní výroba 

nábytku. Velkou výhodou firmy je oborná 

znalost materiálů používaných při tvorbě 

interiérů s ohledem na proměnné prostředí 

veřejných interiérů. Tým lidí jsou absolventi 

středních a vysokých škol s nábytkářským 

zaměřením.  

 

 

 
 

 

Šéfem nábytkové divize firmy je jednatel 

Ing. Michal Háp, který absolvoval školy v 

oboru nábytku a který díky mnohaleté praxi, 

může klientovi nabídnout odborné 

poradenství při návrhu interiéru s ohledem 

na kombinaci různých materiálů řešením 

např. vlivu proměnné vlhkosti v interiéru a 

jeho působení na vybraný materiál. V 

případě potřeby nabízí ADRON i dočasné 

řešení v rámci zápůjček nábytku do doby, 

než bude realizace ukončena. Ke každému 

projektu je přistupováno s respektem a 

důrazem na kvalitu zpracování.  

 

 

 

 

https://www.adron.cz/ps/galerie/242021181726414/beznazvu-hdr12.jpg
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  TRACHEA JE NOVÝM ČLENEM AČN 
 

 

 

 
 

 

Výrobou nábytkových dvířek a korpusů 

se Trachea, a.s. věnuje více než čtvrt 

století a stala se jejich největším 

producentem v ČR. Výrobky v šesti 

produktových řadách vynikají nejen šíří 

nabídky, ale především kvalitou, která 

se stala v tomto oboru etalonem. 

 

 
 

Spektrum nabídky sahá od prověřených 

tradičních evergreenů po nejmodernější 

trendy. Kromě designu se Trachea výrazně 

zaměřuje na funkční vlastnosti výrobků s 

cílem vyjít vstříc požadavkům co nejširšího 

spektra zákazníků. 

 
 

Zakázková nábytková dvířka a korpusy s 

typickou holografickou pečetí na zadní 

straně jsou výrobcům nábytku k dispozici 

prostřednictvím externí obchodní sítě, která 

čítá na 200 adres po celé České a 

Slovenské republice. 

 

 
 

www.trachea.cz  

 

  LIMITOVANÁ EDICE VĚŠÁKU LOGS! 
 

 

 

 

TON právě uvádí limitovanou edici 

věšáku Logs v prémiové dřevině, 

americkém ořechu dokončeném 

olejováním. Bude se jednat o výrobu cca 

150 ks.   

http://www.trachea.cz/
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Tato dřevina je charakteristická 

tmavohnědou barvou se světlejšími 

proužky a místy purpurovým nádechem. Po 

impregnaci olejem na povrchu dosahuje 

krásného lesku a zabarvení. 

 

 

 

 

  PŘÍPRAVA MOBITEXu V PLNÉM PROUDU 
 

 

 

 
 

Další ročník veletrhu nábytku a 

interiérového designu MOBITEX se na 

brněnském výstavišti bude konat v 

termínu 2. – 4. března 2023 (čtvrtek až 

sobota) v pavilonu P. Kromě prezentace 

produktů, zajímavých přednášek a 

ukázek čeká na návštěvníky z řad 

odborné i široké veřejnosti také řada 

bezplatných poradenských center, 

mistrovství České republiky oboru 

truhlář a exponátové soutěžní přehlídky 

GRAND PRIX MOBITEX v sekcích 

vystavovatel i student.  

 

Veletrh nabízí možnost pro setkání 

architektů, designérů a studentů těchto 

oborů. Nejvýhodnější podmínky pro 

vystavovatele jsou při přihlášení k účasti do 

30. listopadu 2022. 

 

 


