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/číslo 9/ říjen 2014 
 

JELÍNEK ZÁŘIL NA DESIGNBLOKU 

 
Společnost JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU se 
rozhodla vykročit směrem k citlivému designu a 
zahájila spolupráci s designérem Jaroslavem Juřicou, 
který vytvořil kolekci LaVista. Na letošním 
Designbloku byla kolekce LaVista společnosti 
JELÍNEK oceněna ZLATÝM POLÍNKEM! Získala cenu 
šéfredaktorů DESIGNBLOKU 2014 v kategorii 
NEJLEPŠÍ NOVÝ NÁBYTEK. 
 
Firma JELÍNEK vykročila v nové spolupráci směrem 
k novému designu pravou nohou. Rozhodla se pro 
spolupráci s uznávaným designérem Jaroslavem Juřicou. 
  
Nová  LaVista  Collection na DESIGNBLOKU doslova 
zazářila!!!  Odborníci vysoce hodnotili atmosféru, styl, 
osobitost a špičkové zpracování.  
  
Kolekce LaVista  je vyrobena kompletně z masivního 
dubu. Všechny konstrukční spoje jsou dřevěné. Speciální 
samosvorný spoj zaručuje maximální pevnost postele. 
Pigmentovaný olej dokonale chrání masiv a zvýrazňuje 
přirozenou kresbu dřeva. Kolekce LaVista byla oceněna 
rozhodně právem. 
 
Společnost Jelínek – výroba nábytku za ložnici LaVista 
obdržela ocenění i na výstavě Moddom v Bratislavě za 
vynikající sladění designu a technologie tvarování 
masivního dřeva při tvorbě nábytku 
 
Navíc se společnost prezentuje novým logem!  
 

 

 
 

 
 

 
 

 HANÁK NÁBYTEK DOBÝVÁ SVĚT! 

 
HANÁK je na jedné z nejprestižnějších adres světa! Po 
úspěchu prodejny ve městě Charlotte v Severní 
Karolíně se společnosti Hanák nábytek otevírá 
největší město USA, New York City. 
 
Značka HANÁK je synonymem vynikající kvality a 
skvělého designu. Společnosti se postupně daří 
prosazovat nejenom v Evropě, ale i v dalších zemích a na 
jiných kontinentech. Skvělým příkladem je otevření druhé 
prodejny ve Spojených státech amerických. V loňském 
roce otevřel americký zástupce značky HANÁK, firma 
HANS KRUG, první prodejnu v Severní Karolíně ve městě 
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Charlotte na adrese 1500 W. Morehead St, Charlotte, NC 
28208. Slavnostního openingu se tehdy účastnil i přední 
český architekt a designér pan Bořek Šípek. 
 
Od otevření první pobočky utekl více než rok. A protože se 
americkému zastoupení značky HANÁK podařilo splnit 
cíle, které si na počátku předsevzali, rozhodli se úspěch 
zopakovat. Nyní přímo v srdci New York City na 
Manhattanu, otevřel HANÁK v A&D Building, 150 East 
58th Street, NY 10155, showroom. 
 
Další nové prodejny otevřela firma HANÁK NÁBYTEK, a.s. 
letos na jaře také v ruském Krasnodaru anebo švýcarském 
Naters. Více informací k prodejní síti HANÁK i aktuality z 
této oblasti lze nalézt na adrese www.hanak-nabytek.cz . 

 

 

 

TON NA ORGATECU V KOLÍNĚ NAD RÝNEM 

 
Na veletrhu Orgatec v německém Kolíně nad Rýnem 
se od 21. do 25. října 2014 opětovně prezentuje česká 
společnost TON. Na stánku J51 v hale 10.2 vystavuje 
zejména své dvě letošní novinky. Systémy lavic Diner 
a Goofy. TON na Orgatecu představuje Lavice jako 
místa pracovních setkání i relaxace. 
 
„Kancelář chápeme nejen jako místo, kde je potřeba 
vyřizovat agendu, e-maily a telefonáty, ale jako místo, kde 
člověk tráví minimálně třetinu svého dne. Potřebuje zde 
také prostor pro setkávání, odpočinek. Systémy lavic 
dokážou tuto službu bez problému udělat. Díky jejich 
variabilitě mohou i ve velkých místnostech vzniknout 
uzavřené chill out zóny, se kterými současné kancelářské 
prostory počítají,“ představil myšlenku TONu marketingový 
ředitel Jan Juza. Společnost na veletrhu ukazuje hned dva 
typy lavic. 
  
Goofy s řadou velikostně odlišných segmentů a opěrek 
dokáže vytvořit klasickou sedací jednotku u stěny stejně 
jednoduše, jako uzavřenou relaxační zónu v otevřeném 
prostoru. „Tento produkt vychází z přání prolomit klasické 
proporce sedacích jednotek, které mohou působit velmi 
těžkopádně. Hrál jsem si s jejich tvary a vytvořil lavici, 
která vypadá daleko více jako gauč s nízkým opěradlem,“ 
popsal produkt designér Sam Sannia. Přídavné 
opěradlové panely, které lavici prodlouží do výšky 124 a 
155 centimetrů, tak vytváří nejen další funkční, ale také 
estetický prvek. „Slouží nejen pro opření, ale také vizuálně 
oddělují prostor,“ vysvětlil Jan Juza.  
  
Diner je modulární systém, který svým designem sedne do 
veřejných prostor, ale třeba i domácností. „Jde o moderní, 
ale zároveň útulnou interpretaci klasické dřevěné lavice. 
Jeho tvary jsou snadno adaptovatelné do většiny 
architektonických řešení,“ popisuje řadu designér Kai 
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Stania. Základ tvoří masivní dřevěná konstrukce, kterou 
vyplňuje komfortní čalounění. Zádová opěrka je volitelná 
ve třech výškových úrovních – 77, 96 a 131 centimetrů. 
Vnitřní roh lavice může být oblý, nebo řešený do pravého 
úhlu. 
 
Na stánku nechybí ani další novinky TONu. Řada 
konferenčních stolků Delta coffee, rodina židlí Merano, 
lounge křeslo Dowel, stůl Malmö s židlemi, stůl Stelvio a 
celodřevěný cantilever Mojo. Právě poslední zmíněný 
model je také dobrou volbou pro kanceláře a jednací 
místnosti. „Ergonomický tvar křesla umožňuje předozadní 
pohupování a tím pomáhá aktivovat myšlení,“ vysvětlil 
Juza. Jako jeden z mála cantileverů na světě Mojo 
neobsahuje žádné šrouby či kovové části. Jeho designér 
Michal Riabič je zároveň autorem stánku TON na veletrhu 
Orgatec.  
 
Další výstavy, kterých se společnost zúčastní, budou na 
začátku roku 2015. „Část nových produktů ukážeme v 
lednu na IMM v Kolíně nad Rýnem, další poté v dubnu na 
Salone del Mobile v italském Miláně,“ dodal na závěr Juza. 
 

 
 

 
 

 
                          

DŘEVOJAS NA DESIGNBLOKU V RYTMU RETRA! 

  
Expozice Dřevojasu na Designbloku byla celá ve stylu 50. 
Let. A to do nejmenšího detailu. Atmosféra, oblečení 
zástupců firmy, dobové líčení a vystupování hostesek 
znamenalo pro návštěvníky milé překvapení. A podle 
hodnocení návštěvníků, patřila expozice RETRO k těm 
nejlepším.  
 
Zdeněk Blažek ml., šéf marketingu Dřevojasu říká: „Máme za 
sebou Designblok 2014. Jaký byl? Báječný! Přesto, že 
přípravy na naši první účast na tomto svátku všech designérů 
byly náročné, výstavu jsme si nakonec užili. Ohlasy 
návštěvníků na naši expozici navíc byly tak skvělé, že jsme si 
lepší odměnu za své snažení snad ani nemohli přát“. 
 
Expozice Dřevojasu byla sladěná s řadou koupelnového 
nábytku RETRO, která vzešla z návrhu Bc. Jakuba Meda z 
Fakulty architektury a urbanismu ČVUT v Praze, jenž se stal 
vítězem studentské designové soutěže „Studenti pro 
Dřevojas“. 
 
Nebylo to ale jen RETRO, které návštěvníky zaujalo. 
Koupelnový nábytek na míru a například i originální 
samostatné sedáky, které se dají využít i jako koše na prádlo, 
se těšily velké pozornosti a poptávce. 
 
Zdeněk Blažek dodává: „Na Designbloku jsme určitě nebyli 
naposled! To, co se nám na této výstavě líbilo především, 
bylo přímé setkání s návštěvníky“. Těch bylo v lázních v 
superstudiu Evropa na Václávském náměstí více jak 12 tisíc. 
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Reakce na koupelnový nábytek řady RETRO a na celé pojetí 
expozice Dřevojasu byly často emotivní a neopakovatelné. 
Společnost Dřevojas si jich nesmírně cení, protože slouží 
jako cenná zpětná vazba. 
 
Co dále dodat? Jak mladý marketingový manažer Zdeněk 
Blažek říká: „Designblok si nás zkrátka získal a už teď víme, 
že na příštím ročníku výstavy Dřevojas rozhodně nebude 
chybět“. 
 

 
 
 
 

 PROFIL NÁBYTEK VYBAVILI FITNESS CENTRUM 

Dne 1.10. 2014 se konalo slavnostní otevření fitness 
centra „Euforie“ v Praze - Karlíně.  
 
V rekordně krátkém čase 20 dnů se podařilo společnosti 
Profil nábytek a.s. z Humpolce dokončit vybavení fitness 
centra.  
 
Realizace proběhla od architektonického návrhu až po finální 
realizaci komplexního vybavení. A to již fitness centrum den 
před oficiálním otevřením hostilo několik klientů... 

 

 
 

 
 

RIM – CZ A MIAS OC SPOLEČNĚ NA ORGATECU 

 
Dvě české společnosti zaměřené na výrobu nábytku 
do kanceláří, hotelů a restaurací, tedy „objektového 
nábytku“ se dohodly na spolupráci a vystavují na 
společném stánku na veletrhu Orgatec v Kolíně nad 
Rýnem. Orgatec se koná ve dvouleté periodě. 
Společná expozice je v hale 8.1 vchod A, stánek 
číslo 039. 
 
Mias Office Concept je přední český výrobce 
kancelářského nábytku. Společnost Mias Office 
Concept vyrábí kancelářský nábytek s více než 20-ti 
letou tradicí. Sortiment představuje ucelenou nabídku 
typových řad. Je to standardní a ekonomický 
kancelářský nábytek pro referentská pracoviště, 
nábytek pro velkoplošné kanceláře, call centra s 
paravány, mobilní a variabilní pracoviště, konferenční 
nábytek, recepce a také elegantní a moderní nábytek 
pro top management. 
 
Společnost RIM – CZ je výrobce i prodejce 
kancelářských židlí a křesel Rim, Infiniti a Klöber. 
V nabídce má též konferenční židle, stoly a pohovky. 
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JECH  ROZŠÍŘIL NÁBYTKOVOU ŘADU PRO PEČOVATELSTVÍ „GAVOTA“ 

 
V září uvedla výrobní společnost JECH CZ na trh 
další rozšíření řady oblíbených a obchodně velmi 
úspěšných křesel GAVOTA.  Křesla GAVOTA jsou 
speciálně vyvinuty a konstruovány pro 
pečovatelství a zdravotnictví. Hlavním cílem křesel 
GAVOTA je zlepšení kvality života lidí se zhoršeným 
zdravotním stavem a pohybovými problémy. 
 
Novinkou je výškově stavitelná područka s pěti 
polohami nastavení, která u modelů GAVOTA usnadní 
přemístění osoby. Výrazně tím zvýší pohodlí uživatelů i 
pečovatelů. Další novinkou je možnost antidekubitního 
provedení na přání zákazníka - zabraňující vzniku 
proleženin, dekubitů. Toto provedení je možné objednat 
u všech typů křesel. Novinkou je i opěrák typu 
COMFORT. Vyobrazení všech typů najdete v katalogu, 
který je na www stránkách ke stažení. www.jech.cz  
 
Výrobky firmy JECH získaly další ocenění! Na 
mezinárodním veletrhu v Bratislavě, firma JECH CZ 
s.r.o. získala Cenu MODDOM za komplexní designové 
řešení sedací soupravy SIRA s progresivním využitím 
CNC technologie, při zpracování masivního dřeva. 
 

 
           

 
 

 
 
 

 
 
 

 

HETTICH – DESIGN PRO VÁS! 

 
Již více než šest desetiletí vyhledává a 
vyznamenává renomovaná iF Design Award 
vynikající designové počiny. Stejně tak se soutěž 
Red Dot Award etablovala v celosvětově uznávanou 
pečeť kvality. Hettich přesvědčil porotu dvěma 
variantami závěsu Sensys a funkcí Push to open 
Silent pro ArciTech. 
  
Závěsy Sensys, nábytkové dveře se závěsem Sensys s 
velkým úhlem otvírání, se široce otvírají a rovnoměrně 
a měkce zavírají. Ukrytý integrovaný systém tlumení 
ohromuje vynikajícím výkonem: mimořádně velký úhel 
dovírání dveří 35°, ideální funkce tlumení při teplotách 
+5°C až +40°C. Díky 165° úhlu otevření závěsu Sensys 
se nábytkové dveře maximálně přístupně a rovnoměrně 
měkce zavírají. Závěs Sensys s velkým úhlem otvírání 
získal cenu „Product Design 2014“ soutěže Red Dot 
Award a cenu iF Product Design Award 2014. 
  
Extrémně silné nábytkové dveře, zavírají díky závěsu 
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Sensys pro silné dveře rovnoměrně, měkce a tiše. Také 
tato varianta přesvědčila porotu iF Design Award.  
 
Push to open Silent pro ArciTech, čistě mechanický 
princip Push to open Silent  pro zásuvky ArciTech, 
funguje jako elektromechanický systém: otvírá jakoby 
sám od sebe a zavírá měkce tlumeně. Sílu a citlivost 
vysouvání a mezeru za čelem, lze nastavit. Zásuvka 
může být dovybavena tímto výrobkem bez nutných 
úprav. Tato funkce získala ocenění iF Product Design 
Award 2014 a je nominována na cenu German Design 
Award 2015. 
  
Vyznamenání výrobků Hettich v přehledu 
posledních let: 
• Závěs Sensys: Red Dot Product Design Award 2008, 
iF Product Design Award 2009 
• Závěs Sensys pro silné dveře: iF Product Design 
Award 2014 
• Závěs Sensys s velkým úhlem otvírání: iF Product 
Design Award 2014, Red Dot Product Design Award 
2014 
• Zásuvkový systém ArciTech: iF Product Design 
Award 2012, Gold Star Award 2012, OWL Innovation 
Prize 2011 
• Push to open Silent pro zásuvky ArciTech: iF 
Product Design Award 2014, Nominován na German 
Design Award 2015 
• Hettinject VB Insert: iF Product Design Award 2009, 
Interzum Award 2009, Red Dot Product Design 
Honourable Mention 2009 
• Úchytka Touch-in: iF Product Design Award 2009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

HAFELE NA VELETRHU LOCK FEST 

 
Hafele Czech & Slovakia se zúčastnila veletrhu 
LockFest. Veletrh je určen nejen odborníkům z oblasti 
zámkařského průmyslu, ale i široké veřejnosti, 
zástupcům bytových družstev a správcům bytových 
domů, kteří mohou na jednom místě získat přehled o 
současném vývoji v oblasti bezpečnostních 
technologií, zabezpečení bytů, domů nebo automobilů. 
Veletrh se konal v termínu 20. - 21. září 2014 v hotelu 
Thermal v Karlových Varech.  
 
Hafele připravili výběr ze zajímavých oborových 
technologií, které má společnost v nabídce. Klíčové boxy, 
uzamykací systémy Hafele Dialock, kódovací zámky 
Digilock a další sortiment.  
 

 

 

 
 

 

http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/HCZ-EasyLink_HCZ-Site/cs_CZ/-/CZK/Haefele_ViewApplication-ViewStaticAsWorkingTemplate?StaticPath=Haefele:/websitework/popup.htm&StaticParam_picture=http://easylink.hafele.com/is-bin/intershop.static/WFS/HCZ-EasyLink_HCZ-Site/Haefele/cs_CZ/websitecontent/images/HIT_dialock_NEGOZI.jpg

