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/číslo 2 / únor 2023 

 

 VELETRH MOBITEX 2023 ZAČÍNÁ JIŽ TENTO ČTVRTEK! 

 
 

 
 

Další ročník veletrhu nábytku a 

interiérového designu MOBITEX se 

společně se Stavebním veletrhem Brno, 

Festivalem architektury a veletrhem 

Dřevo a stavby Brno uskuteční na 

brněnském výstavišti 2.–4. března. 

Letos se zaměří na malometrážní 

bydlení, které je velkým trendem v 

oblasti interiérů. Návštěvníky čekají 

ukázkové malometrážní byty, jež budou 

zařízeny dle různých skupin uživatelů. 

Novinkou akce jsou také bezplatné 

konzultace interiérových designérek. 

 

 
 

Brány akcí se otevírají v 9 hodin a zavírají 

v 18 hodin, poslední den o hodinu dříve. 

Nejvýhodnější lístek lze zakoupit v on-line 

předprodeji na www.etickets.bvv.cz . Více 

informací na www.mobitex.cz . 

 

 

 

 SÍDLO ASTRA ZENECA OD U PILOUSE 
 

 

 
 

Pokud budete mít někdy možnost zavítat 

do sídla společnosti Astra Zeneca, v 

Praze na Radlické, „potkáte“ se tam i s 

firmou U Pilouse. Přesněji řečeno, 

uvidíte stopy realizace tohoto výrobce 

nábytku a interiérů. Významné části 

„nadčasového“ interiéru, složené z 

kovu, plastu a samozřejmě dřeva, 

vznikaly ve výrobních prostorech firmy 

nedaleko Plzně. 

 

http://www.etickets.bvv.cz/
http://www.mobitex.cz/
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"Byla to velmi inspirativní zakázka, jejíž 

realizace byla další krásnou výzvou. Po 

obdržení architektonického výkresu jsme 

vypracovali kalkulaci a návrh provedení. 

Výběr materiálových řešení s využitím 

moderních technologických prvků a trendů, 

jako je například implementace LED světel 

a podsvícení. Po odsouhlasení 

zadavatelem se naplno rozjeli naše stroje, 

nástroje  a zlaté ruce našich zaměstnanců. 

Samozřejmostí byla také finální montáž 

vyrobeného interiéru přímo na místě. Také 

tato zakázka je pro nás velmi cennou 

referencí o tom, že dokážeme zhmotnit 

téměř jakýkoliv designový návrh a poradit si 

jakoukoliv velikostí a složitostí zakázky" 

říká šéf výroby Petr Šilhánek. 

 

 

 

 

 ELEKTRONICKY UZAMYKATELNÉ BOXY OD ALFA 3 
 

 

 
Pro zaměstnance společnosti T Mobile 

vyrobila a dodala společnost ALFA 3 

elektronicky uzamykatelné boxy pro 

uložení osobních věcí a dokumentů. 

Dodávka byla realizována na základě 

specifikace předané zákazníkem. 

Nicméně vlastní návrh systému 

interiérových úložných boxů, který 

vychází z patentovaného konstrukčního 

systému AlfaBOX vypracovali v ALFA 3. 

Požadavky klienta na čisté 

minimalistické linie, barevné provedení 

a speciální rozměry skříňových sestav 

byly samozřejmě plně respektovány. 

 

 
 

Sestavy se skládají z jednotlivých modulů, 

které jsou navrženy jako odolné svařence. 

Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby 

úložný prostor byl dobře využitelný, a aby 
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do něj nevystupovaly žádné zbytečné 

konstrukční prvky, které by uživatele 

omezovaly v jeho využití. 

 

 
 

Systém elektronických zámků, řídící 

systém a software byl plně integrován tak, 

aby byl případný servis maximálně 

jednoduchý a nevyžadoval žádné speciální 

postupy a přípravky.  Sestavy byly 

následně rozmístěny přesně dle 

dokumentace klienta. Profesionální montáž 

a pečlivé seřízení dveří a sladění spár mezi 

jednotlivými dveřními panely zajistil 

montážní tým ALFA 3.  

    

  
 

Všemu předcházela precizní výroba a 

montáž ve výrobní závodě ALFA 3, s.r.o. 

Luže. Vysoké přesnosti a spolehlivosti 

produktů dosahuje výrobce nejen díky 

moderním technologiím ale především díky 

dovednostem a zkušenosti všech 

pracovníků. 

 

 

 ALBA MÁ PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY 3D KONFIGURÁTOR! 
 

 

 

 
 

 

Navrhněte a poskládejte si vlastní židli 

tak, aby vyhovovala přesně vašim 

potřebám! Alba CR s.r.o. nyní disponuje 

velmi užitečným nástrojem, kterým si 

zákazník může vymodelovat židli přesně 

podle svých představ. Navíc 3D 

konfigurátor umožní „živé zobrazení“. 

 

 
 

Produkt, například kancelářské křeslo je 

možné prohlížet ze všech stran, 

vygenerovat ho a pracovat s ním dál.  
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Software automaticky zahrnuje i cenový 

kalkulátor, který pracuje průběžně při 

sestavování produktu. Ohromnou výhodou 

je spojení katalogu a objednávky, což 

přináší zjednodušení a výrazné zrychlení 

procesů. Konfigurátor funguje v češtině, 

slovenštině, angličtině a němčině. V celém 

procesu se tímto eliminují náklady na 

výrobu a transport vzorku. Navíc se celá 

příprava výroby výrazně zrychlí. Tento 

pomocník umí významně usnadnit práci 

nejenom firemním zákazníkům, ale i 

běžným koncovým uživatelům. 

 

 

 

  ÚSPĚŠNÉ REALIZACE STOHOVATELNÝCH ŽIDLÍ FORMDESIGN 
 

 

 
 

Úspěšná realizace, kde architekti využili 

spínatelné a stohovatelné židle značky 

Formdesign je například Spolkový dům 

v Ratiškovicích.    

 

 
(Ratíškovice) 

 

Stavba Spolkového domu v Ratíškovicích 

byla podle návrhu architekta Tomáše 

Havlíčka ze studia Létající inženýři 

dokončena v roce 2016. Dům plní v obci 

funkci kulturního centra a nabízí možnost k 

pronájmu za účely pořádání koncertů, 

plesů, večírků, rodinných oslav či svateb. 

Součástí domu je velký a malý sál a 

kuželna. Právě velký sál, s kapacitou 150 

míst, je vybaven stohovatelnými židlemi 

AURE i stoly z produkce Formdesign. Židle 

se vyznačují možností spínání do řad, 

čalouněným sedákem a speciálním 

úchytem pro snadné přenášení. Dle 

požadavků zákazníka lze židle vyrobit v 

alternativních provedeních a barevných a 

materiálových kombinacích.  

 

 
(Na Rybníčku) 

 

Dalším významným příkladem je Kulturní 

dům Na Rybníčku v Opavě: Budova 

opavského Kulturního domu byla 

postavena v roce 1896 a plnila funkce 
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nocležny, knihovny, prostoru pro setkávání 

Spolku katolických tovaryšů (po kterém 

dříve nesla své jméno) a nacházely se zde 

také kanceláře. V poválečných letech 

sloužila jako závodní klub. Celkovou 

rekonstrukci si vzalo na starosti 

architektonické studio Atelier 90. Hlavní sál 

je vybaven židlemi EMPRE od Daniela 

Bartáka, „které mají dvojici podpěrek rukou 

a celočalouněný jednodílně spojený sedák 

s opěradlem. Židle je vyráběna ve třech 

základních variantách. Vedle modelu 

EMPRE cuatro je model EMPRE siete, 

který je bez podpěrek rukou, a model 

EMPRE cuatro mobile opatřený kolečky“. 

 

 
(Kostel sv. Václava) 

 

 

 

Další opavskou institucí, kde narazíte na 

stohovací židle Formdesign, je Dům umění, 

konkrétně kostel sv. Václava, jenž je jeho 

součástí. Plánované rekonstrukce se 

dočkal dle projektu architektů Daniela 

Špičky a Mikoláše Hulce, se kterými 

spolupracovala i restaurátorka Josefína 

Pekárková. Prostory nyní slouží pro 

pořádání výstav, instalací nebo koncertů. 

Vybaveny jsou židlemi AURE Siete s 

možností spínání do řad a čalouněným 

sedákem. 

 

 

 
(Vyšní Lhoty) 

 

Posledním příkladem, který zde uvedeme 

je Komunitní centrum Vyšní Lhoty: Za 

rekonstrukcí multifunkčního komunitního 

centra v obci Vyšní Lhoty stojí 

architektonické, projekční a designové 

studio Van Stajpen Architecture. Při 

realizaci vnitřních prostor byly využity 

udržitelné materiály. Minimalistickému 

interiéru vévodí obložení z borové 

překližky. Stejně tak jako ve Spolkovém 

domu v Ratiškovicích vybrali autoři židle 

AURE. „Odkaz na místní beskydskou 

dřevinu, borovici, je propsán také do 

vnitřního mobiliáře. Knihovnické racionální 

bílé sestavy jsou dotvořeny vloženými 

bloky z truhlářské překližky. Borová dýha je 

potažena na stohovatelných židlích. 

Borovice se také nachází na stolech, v 

kuchyňské sestavě a nápisech na chodbě,“ 

uvádí autoři návrhu na stránkách studia. 
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  GRENA DD PŘICHÁZÍ S NOVÝM KATALOGEM PRO ROK 2023! 
 

 

 

 
 

 

Grena DD společně s veverkou přichází 

s novým katalogem pro rok 2023! 

Společnost Grena, a.s. se posunula ve 

vývoji zase o kus dál a vydává 

aktualizovaný katalog zaměřený na 

moderní akrylátové lesklé fólie, odolné 

matné Grenatouch fólie a lakovaná 

dvířka, včetně lakované patiny.   

 

  
 

Na šedesáti stránkách nového katalogu se 

můžete inspirovat vizualizacemi kuchyní v 

lesklých i matných dekorech. Nepřeberné 

možnosti tvarů lakovaných dvířek doplňují 

elegantní úchytkové tvary. Přesvědčíte se, 

o tom, že je nabídka společnosti Grena, 

a.s. bohatší o nové tvary a více se 

zaměřuje na své značky Grenagloss, 

Grenatouch a laky. 

 
Katalog si můžete stáhnout na stránkách 

www.grenadd.cz  anebo si o něj napište na 

email dvirka@grena.cz . Zajisté Vám jej z 

Greny rádi zašlou. 

 

 

  SPOLEČNOST JAF HOLZ SE STALA ČLENEM AČN! 
 

 

 

 
 

Společnost JAF HOLZ spol. s r.o. působí 

v České republice již od roku 1992. V 

současnosti zaměstnává přes 400 

pracovníků v 9 pobočkách. Vlastním 

rozvozem pokrývá celé území ČR. 

Společnost JAF HOLZ nabízí široký 

sortiment plošných materiálů pro 

nábytkáře, řeziva, dýh, teras, dveří, 

podlah a kování a taktéž materiály pro 

dřevostavby.    

 

http://www.grenadd.cz/
mailto:dvirka@grena.cz
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Významnou položkou v nabídce jsou i 

služby jako výroba nábytkových dílců, 

formátování a olepování, CNC obrábění, 

sesazování dýh, CNC opracování hranolů 

a další.

 

 

  LD SEATING ZÍSKALI CERTIFIKACI FSC 

 
 

 

 
 

Ke konci roku 2022 proběhl 

environmentální audit na základě, 

kterého firma získala certifikaci FSC. 

Audit prověřoval, odkud dřevo 

používané ve výrobě pochází a jakým 

způsobem je dále zpracováno.    

 

Z certifikovaného FSC dřeva nyní LD 

Seating vyrábí například oceňované židle 

TRIVI. 

 

 

 

 

 KRONOSPAN PŘEDSTAVIL NOVOU  

 KRONODESIGN GLOBÁLNÍ KOLEKCI! 
 

 

 

 
 

Společnost Kronospan, lídr ve výrobě 

desek na bázi dřeva, uvedla na český trh 

novou Globální kolekci Kronodesign 

platnou pro období 2023 - 2027. Kolekce 

byla představena na Kronospan 

Hausmesse 2023 poslední lednový 

týden na Zámku Valeč. V rámci 

Hausmesse se účastníci mohli podívat i 

do závodu Kronospan v Jihlavě, kde pro 

ně byly připravené exkurze ve výrobě.    
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O Hausmesse probíhalo pro registrované 

účastníky od pondělí 23.1. do čtvrtka 26.1. 

V průběhu celého týdne se tak podařilo 

představit novou Globální kolekci celkem 

1600 účastníkům z řad truhlářů, architektů, 

designerů a dalších odborníků z 

nábytkářského oboru. „Těší mne, že je o 

Kronodesign Globální kolekci takový zájem 

a věřím, že se nám podařilo přinést na trh 

nové dekory, které budou dalších pět let 

inspirovat a budou součástí mnoha 

projektů,“ uvedla Sylva Krechlerová, 

jednatelka Kronospanu. 

 

 
 

Díky skvělým dispozicím konferenčních 

prostor, které Zámek Valeč nabízí, se 

podařilo představit novou kolekci v 

instalovaných expozicích. Každý si tedy 

mohl nové dekory a struktury prohlédnout 

zblízka, dotknout se jich, a zhodnotit tak 

jejich kvalitu i možnosti vzájemné 

kombinace.    

 

 
 

Globální kolekce představuje zbrusu nové 

dekory ve všech řadách značky 

Kronodesign. Přirozená kresba dřeva, 

sofistikované mramory, kameny a textilie, 

jemné barvy a pozoruhodné struktury. V 

nové kolekci je 154 dekorů laminovaných 

desek, 68 dekorů pracovních desek, 24 

produktů řady Avant-garde a celkem 24 

povrchových struktur. 

 

 
 

A právě povrchové struktury přináší 

zásadní změnu. Dvě ze čtyř nových struktur 

jsou totiž embosované struktury 

synchropor. Tyto struktury dokonale ladí s 

kresbou dřeva. 

 

 
 

Kromě nových povrchových struktur a 

dekorů si ale Kronospan připravil ještě 

jednu příjemnou novinku. Nově mají 

všechny dekory kromě anglického názvu 

také název český. 
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Kronospan Hausmesse 2023 je úspěšně za 

námi a z celého týmu Kronospanu bylo znát 

přesvědčení, že přináší nejkomplexnější a 

nejlepší kolekci pro interiérový design.  

Do roku 2027 je tedy k dispozici velmi 

rozmanitá a trendy Globální kolekce 

Kronodesign.  

 

 

 

 

 

  NOVÝ NEWSLETTER ADLER! 
 

 

 

 
 

V únoru ADLER spustili nový newsletter 

pro profesionály! Ať už Vás zajímají 

témata pro truhláře a výrobce nábytku, 

dveří, oken, dřevostaveb nebo zajímavé 

informace pro architekty a designéry... 

Každý si přijde na své!     

 

 

 

 

Přihlaste se i Vy, abyste dostávali novinky 

od ADLER z oboru povrchových úprav 

přímo do své emailové schránky a byli tak 

stále v obraze. 

 

 

 
 

(přihlásit se můžete zde) 

 

 

Newsletter budete dostávat v pravidelných 

intervalech, maximálně však 1x měsíčně.  
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  TISKOVÁ KONFERENCE AČN S PŘEDÁNÍM OCENĚNÍ  

  NÁBYTEK ROKU 2023! 
 

 

 

 
 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 

tiskovou konferenci Asociace českých 

nábytkářů a vyhlášení výsledků 

čtrnáctého oficiálního ročníku ocenění 

Asociace českých nábytkářů NÁBYTEK 

ROKU 2023. Akce proběhne na 

výstavišti PVA Letňany v rámci veletrhu 

FOR INTERIOR.   

 

• Představíme potvrzená statistická 

data týkající se výroby, importu, exportu a 

trhu s nábytkem v České republice za rok 

2022.  

• Vyhlášení výsledků ocenění 

NÁBYTEK ROKU 2023 a předání ocenění 

zástupcům výrobních firem. 

• NÁBYTEK ROKU je cena za 

nejvýznamnější designovou tvorbu v 

oblasti výroby nábytku v České republice. 

 

PROGRAM: 

11.00 – 11.15 tisková konference AČN 

11.15 – 11.35 předání ocenění NÁBYTEK 

ROKU 2023 

11.40              přípitek oceněným 

11.50 – 12.30 prostor pro diskusi 

 

Těšíme se na setkání. Prosíme o registraci 

rezervaci na acn@czechfurniture.com .

 

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  

společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 

 

             

 

 

HLAVNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 

www.nafirmy.cz 

 

mailto:acn@czechfurniture.com
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PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  

 

ADLER Česko s.r.o. 

 

 

Blum, s.r.o. 

 

 

 

Démos trade, a.s. 

 

 

DUET CZ, s.r.o. 

 

 

Dřevozpracující družstvo 
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Egger CZ s.r.o. 

 

 

 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 

 

 

 

MA-DONA s.r.o. 

 

 

REHAU, s.r.o. 

 

ŠPINAR - software s.r.o. 

 

 

Textilní zkušební ústav, s.p. 
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