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/číslo 1 / leden 2023 

 

 SEDACÍ SYSTÉM UNYO OD SPOLEČNOSTI ALBA CR 

 
 

 
 

Nový sedací systém, který se přizpůsobí 

každému prostředí. Je velice elegantní a 

variabilní. 

 
Základ tvoří pevná kovová konstrukce, 

dostupná ve 4 barvách. Konkrétně v bílé, 

elegantní béžové, černé anebo chrom. 

Pohodlné sezení zaručuje kvalitní molitan-

vstřikovaná pěna, která se neprosedí. 

 

 
 

Unyo se perfektně hodí do veřejných 

prostor, ale díky své všestrannosti najde 

místo i na neformálnějších místech 

pracovišť. 

 

 

 

 STOHOVATELNÉ A SPÍNATELNÉ ŽIDLE FORM DESIGN 
 

 

 
 

Kulturní domy vstupují do nové éry. 

Místa, kde se schází celé město i 

vesnice, zažívají estetickou obrodu i 

díky českým výrobcům. Česká značka 

Formdesign se kromě designového 

nábytku zaměřuje na zakázkovou 

výrobu na míru a také jednu specifickou 

disciplínu – stohovatelné a spínatelné 

židle, které se hojně využívají k 
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vybavování kulturních sálů či 

konferenčních síní. Čím jsou 

specifické? Na co si dát pozor při 

vybavování veřejných či komerčních 

prostor? Jak probíhá spolupráce s 

architekty? 

 

 
 

Kromě tradiční výroby nábytku se značka 

Formdesign zaměřuje také na interiéry na 

míru. Ať už se jedná o soukromé byty, 

interiéry komerčního charakteru, jako jsou 

kancelářské a hotelové prostory, nebo 

recepce či interiéry veřejných budov jako 

restaurace, koncertní síně či prostory 

kulturních center. Spolehnout se můžete na 

precizní zpracování a mnohaleté 

zkušenosti. Právě k těmto účelům se hojně 

využívá stohovatelných a spínatelných 

židlí, které se vyznačují snadnou 

manipulací, lehkostí a odolností zároveň. 

Stohovatelné židle jsou specifická 

disciplína. 

 

Každý stohovatelný model má konstrukci 

navrženou tak, aby při naskládání na sebe 

židle dobře sedly, nikde se navzájem 

neotloukaly a aby nedocházelo k poškození 

látky u čalouněných modelů. Stohovatelné 

židle je tak možné využívat opravdu 

dlouhodobě pro různé potřeby a při 

opakovaném stohování se nepoškodí a 

vypadají stále jako nové. U každého 

modelu firma vždy nejdříve zkouší funkci 

stohování u zmenšenin z 3D tiskárny a ladí 

konstrukci tak, aby nedocházelo ke 

zbytečnému kontaktu podnože o podnož 

nebo otírání látek. 

 

Spolupráce s Formdesign na realizacích 

většího rozsahu pro veřejný či soukromý 

sektor probíhá v ideálním případě už od 

počátku projektu, kdy je prostor s 

architektem v dostatečném předstihu 

konzultovat každý detail a podle účelu 

řešených prostor je možné v této rané fázi 

klidně vybranou židli i atypicky upravit.

 

 

 LD SEATING ZÍSKALI CERTIFIKACI EMAS 
 

 

 

 
 

Udržitelnost a výroba co nejvíce šetrná 

k životnímu prostředí je jednou z 

hlavních priorit LD Seating. Firma 

důkladně eviduje a udržuje v daných 

normách veškerý firemní odpad a 

spotřebu elektrické energie, vody i 

dalších zdrojů. I díky tomu získala v 

listopadu loňského roku certifikaci 

EMAS. 
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Certifikaci mohou získat společnosti, které 

jsou ekologicky šetrné a minimalizují 

negativní dopady svého působení na 

životní prostředí nad rámec zákonem 

daných povinností. 

 

 

 

 

 ADLER ZÍSKALI CENU EUROPEAN RESPOSIBLE CARE AWARD! 
 

 

 
Výjimečné projekty a iniciativy jsou 

každoročně oceněny cenou European 

Responsible Care Award. Mezi vítězi 

roku 2022 byl i ADLER. 

 

 
 

S programem Responsible Care si 

chemický průmysl v Evropě stanovil za cíl 

pokračovat v oblastech životního prostředí, 

bezpečnosti a zdraví – nezávisle na 

zákonných požadavcích. Výjimečné 

projekty a iniciativy jsou každoročně 

oceněny evropskou cenou European 

Responsible Care Award. Mezi oceněnými 

za rok 2022 byl také ADLER, který je 

partnerem Responsible Care již přibližně 

30 let. Porota ho ocenila cenou European 

Responsible Care Award v kategorii 

„Efektivní využívání zdrojů“ za rozvoj 

udržitelného green sortimentu a 

implementaci principů oběhového 

hospodářství v oblasti vývoje nátěrových 

hmot. 

 

Se zhruba 670 zaměstnanci je ADLER 

předním rakouským výrobcem barev, laků 

a prostředků na ochranu dřeva. Společnost 

založenou v roce 1934 Johannem 

Berghoferem, dodnes rodinný podnik, řídí 

ve třetí generaci Andrea Berghoferová. 

Téměř 21 000 tun barvy každoročně 

opouští továrnu ve Schwazu a dostává se k 

zákazníkům ve více než 30 zemích po 

celém světě. ADLER má distribuční 

společnosti v Německu, Itálii, Polsku, 

Holandsku, Švýcarsku, České republice a 

na Slovensku; jediným výrobním místem je 

ADLER-Werk Lackfabrik ve Schwazu / 

Tyrolsku (AT). ADLER je první společností 

ve svém oboru, která je od roku 2018 100% 

klimaticky neutrální. Společnost ADLER 

snížila svou ekologickou stopu na minimum 

pomocí mnoha opatření. Zbytkové emise, 

kterým se i navzdory všem těmto opatřením 

nelze vyhnout, kompenzuje společnost 

ADLER koupí uznávaných certifikátů o 

ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat 

nové projekty v oblasti ochrany klimatu. 
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  VELETRH MOBITEX 2023 SE RYCHLE BLÍŽÍ! 
 

 

 

 
 

Další ročník veletrhu nábytku a 

interiérového designu MOBITEX se 

společně se Stavebním veletrhem Brno, 

Festivalem architektury a veletrhem 

Dřevo a stavby Brno uskuteční 2.–4. 

března.    

 

Opět představí nejnovější trendy ve 

vybavení interiéru a doplňcích bydlení a 

nový projekt Malometrážní bydlení. 

Součástí akce je také odborná soutěž 

GRAND PRIX MOBITEX – sekce student. 

Je určena studentům středních a vysokých 

škol. Jejich práce z období posledního roku 

mohly přihlásit školy nebo studenti sami. 

Na veletrhu MOBITEX bude vystaven výběr 

prací posouzených odbornou komisí. 

Brány veletrhů se 2.–4. března otevírají v 9 

hodin a zavírají v 18 hodin, poslední den o 

hodinu dříve. Nejvýhodnější lístek lze 

pořídit v on-line předprodeji na 

etickets.bvv.cz. Více informací najdete na 

www.mobitex.cz .

 

 

 

http://www.mobitex.cz/

