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/číslo 11 / prosinec 2022 

 

 ŽIDLE LECTA OD SPOLEČNOSTI ALBA CR 

 
 

 
 

Židle LECTA je novinka roku 2022. 

Ocelová konstrukce židle je v kombinaci 

se silnou lisovanou překližkou a 

povrchově upravenou dubovou dýhou. 

 
Dýha lze dle přání zákazníka nahradit 

laminováním, které je vhodné pro použití 

v prostorách s vyšší zátěží. Kostru židle 

nabízí výrobce ve dvou možnostech. 

Jednak v provedení se čtyřmi nohami nebo 

cantilever.  

 

 
 

Unikátní je speciální tvar opěráku ve tvaru 

„C“. Židle LECTA je použitelná jednak do 

veřejných prostor, uplatnění najde i 

například ve školství. Vhodná je ale i do 

domácností. 
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 LD SEATING ROZŠIŘUJE SÉRIE MELODY a OFFICE DESIGN 
 

 

 
Elegantní pracovní křesla ze sérií 

MELODY DESIGN a MELODY OFFICE se 

vyznačují výbornou ergonomií a čistým 

minimalistickým designem. Nyní obě 

série, za jejichž návrhem stojí italské 

studio Orlandini Design, výrobce LD 

Seating rozšiřuje o modely s pevnými 

područkami, které jsou součástí 

čalouněné skořepiny křesla. 

  

 

Nové modely jsou dodávané ve vysoké i 

střední variantě skořepiny a s možností 

koženého čalounění vrchní části područek 

pro vyšší odolnost této namáhané části 

křesla. 

 

 
 

Křesla MELODY DESIGN a MELODY 

OFFICE se skvěle hodí do reprezentačních 

prostor i pro celodenní sezení v 

kancelářích. 

 

 

 

 

 

 

 PROFIL NÁBYTEK MAJÍ LETOS UNIKÁTNÍ PF 2023... 
 

 

 

 
 

Konec roku a Vánoce jsou časem, kdy 

se ohlížíme za rokem uplynulým. 

Bilancujeme, vymýšlíme, čím obdarovat 

své okolí. V Profilu se tentokrát rozhodli 

rozhlédnout se kolem nás v přítomnosti 

a hledat dárek, který má smysl pro nás 

všechny. Podpořili projekt Živá krajina, 

jehož cílem je návrat vody, a tím i života, 

do české krajiny. Tvrzení dokládají i 

slova: „Uvědomujeme si, že si z krajiny 

hodně bereme, proto chceme i vracet“. 
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PF PROFILU NÁBYTEK má být 

symbolickou vstupenkou k návratu života 

do české krajiny. 

 

 
 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje 

PROFIL NÁBYTEK. 

 

 

 

 

 AHORN CZ V ČASOPISU HAUSTEX! 
 

 

 
 

Firma AHORN CZ majitele Pavla 

Koňarika úspěšně pokračuje v expanzi v 

prodeji roštů, matrací a postelí na 

zahraničním trhu. Zmínil se o tom i 

renomovaný německý magazín pro obor 

spánku Haustex, který v posledním čísle 

představuje firmu AHORN.  

 

 

 
 

Jak probíhá výroba nejnovějších matrací? 

Co přinesla nová výrobní hala? A jak 

dlouho působí firma i na německém trhu? 

To vše se nyní mohou dočíst lidé zajímající 

se o spánek v zahraničí. 
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  FOLIOVANÁ DVÍŘKA GRENA DD SE VYRÁBÍ V DVÍŘKA s.r.o. 
 

 

 

 
 

Grena a.s., která je dvojkou na českém 

trhu výrobců kuchyňských a 

nábytkových dvířek se bude od nového 

roku dále pod značkou Grena DD 

specializovat na lakovaná dvířka v 

polomatu a vysokém lesku, dvířka s 

lesklými akrylátovými fóliemi a 

speciálními antifinger a antiscratch 

matnými fóliemi a dvířka dýhovaná.   

 

Foliovaná dvířka Grena DD vyráběná 

technologií vakuového lisu jsou proto od 3. 

12. 2022 vyráběna v partnerské firmě 

Dvířka s.r.o.. Tvary a dekory zůstávají 

zachovány. Grena konfigurátor pracuje 

dále a přístupy platí. Pouze objednávky 

jsou odesílány do firmy Dvířka s.r.o. 

 

 
 

Díky tomuto spojení budete u obchodních 

partnerů moci vídat vzorové stojany 

obsahující jak nabídku dvířek Grena DD, 

tak Dvířek s.r.o.

 

 

  NOVÉ FUNKCE V APLIKACI KRONODESIGN 
 

 

 
Nové funkce pomohou vizualizovat 

nápady a vytvořit si kompozici návrhu. 

Nyní můžete použít své oblíbené dekory 

na jeden z Moodboardů nebo Layoutů a 

získat novou představu, jak bude Váš 

projekt vypadat. 

 

 
Perspektivní Layouty 

    
Funkce skenování 
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Vyhledávání prodejců s detailními 

informacemi 

    

 
  

Katalog dekorů s pokročilým vyhledáváním 

a filtry. 

 

 


