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 ÚSPĚCH VÝROBCE RIM CZ NA VELETRHU ORGATEC 

 
 

 
 

Velký úspěch na veletrhu Orgatec 

zaznamenala otočná kancelářská židle 

Space od RIM CZ, která vznikla ve 

spolupráci s britským designérem 

Robinem Plattem. Prezentuje tři základní 

elementy: ergonomii, ekologii a estetiku. 

Space splňuje nejvyšší nároky na 

ergonomii sezení a zároveň je vyrobena 

s ohledem na životní prostředí. Přináší 

tak benefit zákazníkovi i planetě. 

 

 
 

Maximální rozsah nastavení židle Space 

slibuje správné sezení bez ohledu na 

velikost postavy. Židle nabízí také možnost 

použití uzamykatelného 3D systému 

mechaniky, která umožní volnost pohybu 

ve všech směrech. Space charakterizuje 

především design opěry, který je připraven 

v síťované a čalouněné variantě. Oba typy 

opěr spojuje jednotný rastr, který k sobě 

ladí v rámci jednoho prostředí.  

 

„Skrz různé přístupy k designu, co se týče 

struktury a spojení součástí, jsme se 

propracovali k obrovské škále možností, jak 

vytvořit rastr zádové opěry… byla to výzva, 

do které jsem se zcela ponořil a doufám, že 

má láska k ní vyzařuje na povrch,” sdělil 

designer Robin Platt, který židli pro RIM CZ 

navrhl.  

 

 
 

Úspěch mezi návštěvníky zaznamenala 

také rozšířená nabídka látek zaměřených 

na ekologii, které společnost RIM zařadila 

do vzorníku už před několika lety. 

Udržitelnost hrála důležitou roli v rámci 

celého veletrhu. Environmentálně 

zaměřené projekty se daly najít na téměř 

každém stánku a ani RIM nebyl pozadu. Již 

zmíněný projekt otočné židle SPACE je 

vyvíjen s ohledem na snížení ekologické 

zátěže s možností maximální recyklace 

použitých komponentů. To by měl dokládat 

ekologický certifikát, o který firma usiluje.  
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Kolekce Organix / Agility odráží nejnovější 

trendy soft seatingu. Ze soft seatingu byla 

uvedena kolekce Organix / Agility od 

rakouského designéra Kaie Stanii, se 

kterým RIM dlouhodobě spolupracuje. 

Hlavní elementy kolekce pod názvem 

Agility jsou komfort a maximální využití. 

Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby 

zastoupily nejrůznější situace v kanceláři. 

Jsou přizpůsobené pro práci u počítače, 

jednání nebo mohou sloužit jako místo k 

relaxaci. „Agility kolekce je založena na 

myšlence rychlé změny kanceláře podle 

aktuální potřeby – od místa vhodného pro 

soustředění až po místo vhodné ke 

komunikaci a spolupráci. Cílem je vytvořit 

lidem ideální podmínky pro jejich 

momentální činnost,“ říká Kai Stania. 

 

 
 

RIM CZ se zúčastnili na veletrhu 

ORGATEC již po desáté. Za návrhem 

stánku RIM tentokrát stálo studio ellement 

architects ze Zlína a z produktů společnost 

představila dříve zmíněné novinky i stálice 

od dvorních designerů Kaie Stanii nebo 

Massima Costaglii. Kromě novinek na 

stánku nechyběly ani produkty už 

zavedených kolekcí. Samozřejmostí byly 

kancelářské židle Flexi, Victory a nejnovější 

křeslo Muuna od italského designérského 

dua Massima Costaglii a Giulia 

Mazzantiho. K vidění byly dále barové a 

soft židle Edge nebo kolekce Winx, která 

byla v letošním roce rozšířena o jídelní a 

barovou variantu. Společnost se zaměřila 

také na prezentaci nových typů italských 

látek vhodných pro čalounění převážně 

měkkého sezení. 

 

 

 LD SEATING PŘEDVEDLI NA ORGATECU ZAJÍMAVÉ NOVINKY! 
 

 

 
V posledním říjnovém týdnu probíhal v 

Kolíně nad Rýnem na mezinárodní 

veletrh Orgatec, kde mezi vystavovateli 

nechyběla i společnost LD Seating. 

Představeny byly nejen produktové 

stálice, ale také tři hlavní novinky, které 

budou na trh uvedeny v příštím roce. 

Účastí na Orgatecu LD Seating úspěšně 

završili letošní výstavní sezónu. 
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Tým pracovníků LD Seatingu se z Orgatecu 

vrátil pln pozitivních dojmů. Získaná zpětná 

vazba, kterou LD Seating od návštěvníků 

veletrhu dostávali bude dále úročena 

v dalším směřování firmy. Úspěch měly 

nejen vystavené produkty, ale i celkové 

pojetí expozice, za jejímž návrhem stála 

designérka Denisa Řepková. 

  

 
 

Hvězdou expozice se stala jedna z novinek 

– židle FOLLOWME od německého 

designéra Andrease Kroba. Andreas se při 

návrhu židle zaměřil na vývoj nového typu 

opěradla, které se pružně přizpůsobí 

zádům a přirozeně drží páteř ve zdravé 

poloze. 

  

 
 

Velký úspěch měla i další novinka – židle 

ARCUS, kterou na Orgatecu představil její 

designér Martin Ballendat. Návštěvníci 

veletrhu se mohli zúčastnit Martinovy 

přednášky o tom, jak celý proces návrhu a 

designování židle probíhá. U Arcusu 

designér hodně pracoval s prvky oblouku a 

elipsy a židle svým neobvyklým designem 

přitáhla pozornost nejednoho návštěvníka 

Orgatecu. 

 

 
  

 
 

Na veletrhu představili LD Seating také 

novinku, modulární systém sezení NIDO, 

který navrhlo studio Orlandini Design. Nido 

je souborem prvků navržených tak, aby se 

daly různými způsoby vzájemně 

kombinovat a vytvářely možnosti sezení, 

které jsou co do velikosti, tvaru a funkce 

téměř neomezené. Nido tak nabízí 

dokonalé kreativní řešení odpočinkových 

zón pro firmy i veřejné prostory a skvěle 

doplňuje portfolio úspěšných produktů LD 

Seating. 
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 U PILOUSE: KDYŽ POTŘEBUJETE SPLYNOUT S PŘÍRODOU... 
 

 

 

 
 

 

Jak titulek napovídá, přesně tak znělo 

zadání pro výstavbu menšího rodinného 

domu. Nachází se kousek za Plzní na 

louce a v blízkosti lesa. Těžko by mohl 

stát jinde… Stavba dokonale využívá 

atmosféru místa a přizpůsobuje se jí jak 

tvarem, tak i zvolenými materiály. 

 

 
 

Architekt při návrhu přímo vycházel z 

předností místa, které se nachází na louce 

v těsné blízkosti meandru lesa. Porcí práce 

realizačního týmu společnosti U Pilouse na 

této realizaci byl interiér i exteriér, který je 

zde jednoznačně ve znamení dřeva.  

 

 

 
 

Byť světem vládnou i skvělé moderní 

materiály, kterých je trhu plno, opravdové 

dřevo a kámen mají přece jen duši. 

Posuďte sami.  

 

 
 



5 
 

 

 

 

 ALFA 3, BEZKONTAKTNÍ DORUČOVACÍ STANICE 
 

 

 
Ve spolupráci s českou pobočkou 

společnosti GLS vyvinula výrobní 

společnost Alfa 3, doručovací stanice 

GLS Parcel Box. Následně jich v Alfa 3 

vyrobili a dodali více než 80. Výsledkem 

společného vývoje je komplexní systém, 

který umožňuje bezkontaktní 

doručování a odesílání balíků. 

Prostřednictvím API rozhraní 

komunikuje oboustranně s informačním 

systémem provozovatele a obsahuje 

širokou škálu standardních i speciálních 

funkčností vyvinutých dle požadavku 

klienta. Samozřejmostí je vysoká úroveň 

zabezpečení jak pro stránce vlastní 

mechanické konstrukce boxu, tak i z 

hlediska bezpečnosti komunikace a 

monitoringu provozních parametrů.  

 

 
 

Stanice se skládá z jednotlivých sloupců 

(modulů), které lze kombinovat a spojovat 

do libovolně dlouhých řad s různými počty 

boxů ve velikostech XS až XL. Barevné 

provedení, systém osvětlení, tvar bočních 

krytů a střešních panelů může být navržen 

podle požadavků zákazníka. 

 

 
 

Vlastní elektronika zajišťuje spolehlivý 

provoz balíkové stanice a komunikaci 

prostřednictvím ethernetového připojení 

nebo mobilní sítě. Zařízení je založeno na 

mikropočítači s OS Linux (průmyslová 

verze systému – Yocto build). Software 

pracuje v online režimu s připojením na 

virtuální server sloužící jako databáze 

aktualizovaná pomocí API rozhraní z 

informačního systému zákazníka. Připojení 

je chráněno firewallem, šifrováno a 

zabezpečeno pomocí VPN. Pro případ 

výpadku dodávky elektrické energie je 

stanice vybavena záložním zdrojem a pro 

komunikaci pak používá mobilní síťové 

připojení. Na přání může být balíková 

stanice vybavena vlastním měřením 

spotřeby elektrické energie.  
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Vlastní skříňové a terminálové jednotky 

vyrábí Alfa 3 z prvotřídních materiálů na 

vysoce přesných a produktivních 

robotických výrobních linkách. Konstrukce 

skříňových jednotek je patentovaná a ve 

srovnání s konkurenčními produkty má 

celou řadu výhod v oblasti bezpečnosti, 

snadné instalace a možnosti dalšího 

bezproblémového rozšiřování.  

 

 

 

  PODZIMNÍ NOVINKA OD AHORN CZ - POSTEL VEROLI 
 

 

 

 
 

 

Veroli je masivní buková postel v 

provedení cink a povrchové úpravě 

transparentní lak. Cink znamená 

parketový vzor masivu. Čelo u hlavy 

postele je opatřeno vodorovnými 

průřezy, postel tak působí vzdušným 

dojmem. Díky jednoduchým liniím 

působí velice lehce a moderně.   

 

 
 

 

Všechny exponované hrany jsou 

zakulacené. Stejně tak mírně zešikmené 

čelo je pohodlné a příjemné při čtení si v 

posteli. Bočnice mají tloušťku 2,5 cm. Čelo 

u hlavy má tloušťku 4 a 2 cm. Čelo u nohou 

je vyrobeno z materiálu o síle 2, 3 a 4 cm. 

Kování lze nastavit do čtyř různých pozic a 

umístit tak rošt až do výšky 35 cm od 

podlahy. 
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NÁBYTEK MIKULÍK s.r.o. SE PYŠNÍ LOGEM "RODINNÝ PODNIK ČR" 
 

 

 

 
 

 

Nábytek Mikulík s.r.o. je společnost 

specializovaná na výrobu nábytku. 

Hrdost a pocit dobře odvedené práce – 

to jsou hlavní dojmy majitelů 

Mikulíkových ze získání osvědčení 

„Rodinný podnik ČR“. Navzdory době 

otevřené mezinárodnímu obchodu a 

nadnárodním společnostem se 

nezapomíná na menší podnikatele, kteří 

soustavně budují vizitku celé České 

republice. 

 

 
 

Registr Rodinný podnik České republiky, 

vedený Asociací malých a středních 

podniků a živnostníků své členy podporuje 

při rozvoji a nabízí například i využití 

zvýhodněných bankovních produktů či 

vzdělávací programy. Podmínky členství 

vyplývají z Usnesení vlády ČR č. 899 ze 

dne 18.10.2021 a tak je zřejmé, že oficiální 

nositelé loga Rodinný podnik jsou kvalitní, 

rodinné a podnikatelsky etické společnosti. 

 

  

 

  VÝROBCE EKOLOGICKÝCH LAKŮ ADLER 
 

 

 

 
 

Trvalá udržitelnost a ochrana klimatu 

jsou velkými tématy budoucnosti. Jako 

přední výrobce ekologických vodou 

ředitelných laků vyvinul ADLER v 

posledních letech řadu trvale 

udržitelných ekologických produktů 

označených značkou ADLER green. 

Všechny tyto produkty šetrné k 

životnímu prostředí jsou testovány ve 

výzkumném a vývojovém oddělení 

ADLER podle velmi přísných a 

objektivních kritérií: Šetrnost / 
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Nezávadnost k životnímu prostředí, 

Zdraví a bezpečnost a Dlouhá životnost. 

Do sortimentu green patří pouze 

produkty, které získají nejlepší 

hodnocení ve všech těchto třech 

kategoriích. 

 

 
 

To umožňuje zajistit, aby udržitelné 

systémy povrchových úprav byly v souladu 

s životním prostředím a aby bylo jejich 

zpracování bezpečné pro zdraví 

pracovníků ve výrobě. U materiálů pro 

povrchovou úpravu dřeva ADLER je dbáno 

na jejich vysokou kvalitu, protože dřevěné 

dveře, okna, nábytek či dřevěné fasády 

chráněné kvalitní povrchovou úpravou mají 

delší životnost, a tím také přispívají k trvalé 

udržitelnosti. 

 

V posledních letech neustále stoupá 

poptávka po kvalitních vodou ředitelných 

barvách a lacích pro povrchovou úpravu 

kuchyní, nábytku, dveří, schodišť i 

interiérového vybavení. Důvodem jsou také 

přísnější vládní předpisy a emisní normy. 

Moderní vodou ředitelné laky jsou bez 

zápachu a škodlivých emisí. To znamená 

nejenom zdravější pracovní prostředí pro 

lakýrníky, ale také vyšší bezpečnost z 

hlediska požární ochrany. I přesto tyto 

systémy splňují veškeré předepsané 

požadavky na chemickou, mechanickou 

odolnost a odolnost proti krémům a tukům. 

 

ADLER byl díky sortimentu green 

nominován na prestižní rakouské ocenění 

udržitelnosti TRIGOS. Nicméně ještě více 

je potěšitelné, že závazek k vývoji 

ekologických barev a laků uznávají i 

zákazníci laků ADLER. Proto je cílem i 

nadále zvyšovat podíl vývoje a výroby 

udržitelných vodou ředitelných materiálů, a 

tím spolu se zákazníky významně přispívat 

k ochraně klimatu a trvalé udržitelnosti. 

 

  MOBITEX 2023: DO DIÁŘE 2. - 4. BŘEZNA! 
 

 

 
 

MOBITEX přinese akce zaměřené na 

velký trend, na MALOMETRÁŽNÍ 

BYDLENÍ. V termínu 2. – 4. března 2023 

se můžete těšit na zajímavé a inspirující 

expozice v podobě VZOROVÝCH 

INTERIÉRŮ a řady tradičních i 

netradičních řešení. 
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Firmy, které mají co nabídnout do těchto 

typů interiérů (nábytek, a hlavně 

multifunkční nábytek, podlahové krytiny a 

jiné materiály, svítidla a doplňky atd.), se 

stále mohou ozvat pořadatelům. Může vám 

být detailně představen nový koncept, který 

zcela mění styl vystavování v ČR. Kromě 

klasické expozice je možná spolupráce při 

tvorbě vzorových interiérů, kde budou 

probíhat komentované prohlídky a mnoho 

dalšího. 

 

Proto je nejvyšší čas si do diáře 

poznamenat termín 2. – 4. března 2023. Ve 

spojení s Festivalem architektury a jeho 

tematickým programem to bude maximální 

dávka MALOMETRÁŽNÍHO BYDLENÍ V 

ČR.

 

 


