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/číslo 10/ listopad 2014 
 

NIOBÉ - NOVINKA SPOLEČNOSTI POLSTRIN DESIGN 

 
Jednoduchost a elegance jsou tím čím nejnovější 
pohovka z dílny Polstrin upoutá na první pohled. 
Pokud se zadíváte pozorněji, překvapí pečlivě 
provedenými detaily.  
 
Všimněte si netradičního zpracování tvaru područek. Svým 
oblým skosením poskytují velmi pohodlné sezení a posilují 
tak skvělé ergonomické vlastnosti této pohovky. Sedáky s 
pevným čalouněním jsou složeny z pružinových vlnovců v 
kombinaci různých PUR pěn DUREN a zajišťují tak 
optimální sklon a pružnost sedu. Ve vrchní části pod 
potahovým materiálem je použito speciální prodyšné, 
elastické polyesterové rouno Struto české výroby. 
 
Výrazným prvkem je i zajímavé prošití, které odkazuje na 
vysoký podíl ruční práce královéhradeckých čalouníků. 
Opěrák je řešen volným polštářem, který je komorový, se 
směsí dutinkových polyesterových kuliček a PUR pěny. 
Díky němu je sezení v Niobé opravdovým zážitkem.   
 
Zajímavým prvkem tohoto modelu je také nerezové 
podnoží, které bylo zvoleno přímo pro tento model. 
Podnoží nekopíruje tradičně boky pohovky, ale stojí blíže 
středu. Tím dodává sedací soupravě nečekanou lehkost v 
prostoru. Tento pocit je ještě umocněn jeho speciální 
povrchovou úpravou - balotinováním.  
  
Pohovka Niobé je nejnovějším modelem z řady Polstrin a 
celý tým pracovníků společnosti je na novinku patřičně 
pyšný a samozřejmě věří v její obchodní úspěch. 
 

 

 
 

 

 

 

 HANÁK NÁBYTEK PŘEDSTAVIL NOVÝ KATALOG 

 
Nedávno představila firma HANÁK NÁBYTEK, a.s. 
nový katalog nábytku HANÁK PREMIUM. Katalog 
představuje nové dekory v nejvyšší a již tradiční řadě 
HANÁK PREMIUM. Kolekce zahrnuje novinkové 
přírodní dýhy s originálními strukturami. Významné 
místo zaujímají u zákazníků značky HANÁK tolik 
oblíbené lakované kuchyně. V nabídce jsou 
zastoupeny i velmi populární kombinované kuchyně 
ve dřevě a laku.  
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Společnost HANÁK NÁBYTEK spustila na podzim i nové 
přehlednější a uživatelsky příjemnější webové stránky, kde 
je kromě bohaté fotogalerie výrobků (a to včetně 
konkrétních realizací) i sekce katalogů ke stažení. Nejlepší 
variantou seznámení se s výrobky HANÁK však stále 
zůstává návštěva nejbližšího interiérového studia, kde si 
zájemci mohou vzorový nábytek prohlédnout a při té 
příležitosti si odnést třeba právě nový katalog v tištěné 
formě, kde jsou nové dekory představeny.  
 
Firma HANÁK NÁBYTEK představí v prosinci další nový 
katalog v řadě. Bude se jednat o katalog HANÁK 
CLASSIC, který bude průřezem sortimentu rustikálních a 
klasických kuchyní. Tyto katalogy budou opět k získání u 
prodejců sítě HANÁK anebo ke stažení na stránkách firmy.  

 

 
 

 
 

 

 

NOVINKY Z KOLEKCE MERANO OCENĚNY V GERMAN DESIGN AWARD 

 
Židle a barová židle Merano získaly titul German 
Design Award 2015 – Special Mention. Novinky z 
letošního veletrhu Salone Internazionale del Mobile v 
Milánu navazují na úspěšné křeslo. Pro TON je navrhl 
designér Alexander Gufler. 
 
 „Křeslo Merano, které jsme představili před čtyřmi lety, 
obdrželo ocenění Red Dot Design Award, Good Design a 
German Design Award Nominee. Jsme velmi rádi, že 
adaptace jeho tvarů do židle a barové židle si také získala 
zaslouženou pozornost,“ řekl manažer marketingu TON, 
Jan Juza. Oba modely jsou tvarově jednoduché a funkční. 
Cílem designéra totiž bylo, aby působily po estetické 
stránce jako sochy, ale na druhou stranu byly komfortní a 
praktické při manipulaci. Židle a barová židle Merano proto 
propojují spodní konstrukci z masivního dřeva s 
harmonickými tvary ohýbané překližky v sedáku a opěrce. 
Díky použité výrobní technologii jsou velmi lehké a 
neobsahují žádné šrouby či kovové části. Společnost TON 
modely nabízí v buku, dubu, americkém ořechu a také v 
čalouněné variantě.  
 

 

 
 
 

 
                          

 PROFIL NÁBYTEK NA PRAGUE DESIGN WEEK 

  
Profil nábytek a.s. prezentoval své produkty řady 
"Roksor jako styl", ve dnech od 3. do 9. Listopadu 2014 v 
Domě u Minuty (Staroměstské náměstí 4) v rámci 

                       

 

http://www.profil-nabytek.cz/cs


 

 

3 

 

festivalu Prague Design Week.  
 
Představena byla nová kolekce, která vychází ze syntézy 
elementárních materiálů jako je například kov, dřevo či kůže. 
Důraz je kladen na přirozenost a krásu použitých materiálů. 
Jednotlivé produkty jsou výsledkem hledání co 
nejjednodušších tvarů, které vychází z přirozených vlastností 
těchto materiálů. Nosnou myšlenkou je hledání harmonie 
mezi funkcí a estetikou.  
 
V celkové instalaci byla k vidění i "pracovna", na níž byl 
přiblížen proces vzniku nábytkové řady z roksoru. Ta byla 
zapůjčena z výrobních prostorů nábytkářské společnosti 
Profil nábytek a.s. Krédem této výrobní společnosti je péče o 
kvalitní zpracování, individuální přístup a zhodnocení 
zkušeností více než 20-ti leté tradice výroby nábytku. 
 

               
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 BUKOTEC – NOVÝM ČLENEM AČN 

 
BUKOTEC s.r.o. ze Strážnice je tradiční český výrobce 
sedacího nábytku z ohýbaného masivního dřeva. Výroba 
židlí ve Strážnici má tradici již řadu desetiletí. Společnost 
Bukotec od svého vzniku v roce 1992 na tuto tradici 
úspěšně navazuje.  
 
Během své existence výrobu samozřejmě zdokonaluje a 
rozšiřuje o další modely. V současném výrobním programu 
má společnost jak modely tradiční, tak i moderní design 
vystihující současné trendy. Ve výrobním programu jsou židle 
čalouněné, nečalouněné, kovové, ale i dětské židle. V 
kategorii barové židle jsou vedle klasických dřevěných 
barovek také barovky kovové.  
 
V portfoliu společnosti Bukotec jsou také stoly. Vedle 
klasických dřevěných stolů i stoly třeba do konferenčních 
místností, bister, kaváren nebo stoly vhodné k barovému 
stání. Bukotec nabízí výrobu stolů v atypických rozměrech. 
Může se jednat o stoly do restaurací a jídelen nebo stoly k 
barovému stání. 
  
Důležitou součástí nabídky jsou křesla. Křesla lze používat 
nejen klasickým způsobem, ale třeba i místo židle k jídelnímu 
stolu.  
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INTERIÉRY 2014 

 
Letošní třetí ročník byl potvrzením vrůstající úrovně 
konference pořádané VOŠ a SPŠ Volyně. Akce se 
zúčastnilo na 340 posluchačů a proběhlo 24 poutavých 
přednášek zaměřených převážně na ústřední téma - 
TRENDY. 
 
Po krátkém zahájení od ředitele školy RNDr. Jiřího Homolky 
následovala již tradičně úvodní přednáška od pana Ing. 
Tomáše Lukeše z AČN, jež zhodnotil vývoj a trendy 
v nábytkářské výrobě. Následně si vzala slovo 
spoluorganizátorka akce Ing. Iva Bastlová DiS, která svou 
přednášku postavila na tématu „Kdo je a také kdo není 
interiérový designér“. Poté hovořil Jan Vyhlíd ze společnosti 
Häfele a poutavě ukázal zajímavé novinky na kuchyňských 
linkách, jež byly k vidění na veletrhu EuroCucina na milánském 
výstavišti. Na kuchyně navázal Siegfried Rock, jež představil 
výzkum společnosti Blum v používání kuchyňských linek a 
pohledu do vývoje. První blok ukončila Judita Nechvátalová. 
Ta poukázala na problematiku neustálého zvyšování množství 
odpadu a možností jeho řešení (projekt 3XR). 
 
Druhý blok zahájil Petr Tschakert a mnohým otevřel oči v 
pohledu na tištěná média z oblasti designu a bydlení a vůbec 
vnímání trendů. Po jeho přednášce následovalo vystoupení 
pana Bc. Stanislava Nosála ze společnosti Démos Trade, který 
představil mnoho novinek. Dalším zahraničním hostem byl 
Marco Meli z italské firmy Gessi. Ten postavil svou přednášku 
nejen na trendech v designu, ale také na výrobních postupech 
vodovodních baterií. Po jeho dynamické přednášce se ujali 
slova Lukáš Novotný a Michal Havrda a ukázali, kam směřují 
kancelářské prostory do budoucna a jakým směrem to 
posouvá značka Herman Miller. Dále následovalo zamyšlení 
nad tím, co to trend vlastně je a jaké trendy bydlení dnes 
máme. To nám přednesl Ing. Lubomír Končinský. Tuto část 
uzavřel Doc. Mgr. Miroslav Debnár a velmi názorně na 
obrázcích ukázal, jak barvy v přírodě fungují a jak je používat v 
interiéru. 
 
Po obědě dostala slovo Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. a 
přednesla téma „Vnitřní prostředí a faktory, které ho ovlivňují“. 
Novinky z kolekce Rako pak představil Tomáš Heřman a 
zaměřil se i na mnoho dalších detailů v oblasti keramických 
obkladů. Mnoho emocí vyvolala prezentace Tomáše Nováka, 
DiS. Posluchačům totiž přiblížil svůj půlroční pobyt při realizaci 
hotelového komplexu na Maledivách, jež realizovali čeští 
výrobci. Poté následoval další pohled na milánský veletrh, 
tentokrát z pohledu použití skla. Tento vstup si připravil Ing. 
Tomáš Riese ze společnosti AGC Glass. Dalším zpestřením 
byla ukázka výroby keramických obkladů v Mexiku a jejich 
použití v našich interiérech, konkrétně v interiéru restaurace La 
Boca. To měla na svědomí Susan Kelly Corea Gamboa z 
Kostariky. Blok uzavřela paní Renata Votavová ze společnosti 
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Officity, jež hovořila na téma inovací v kancelářských 
prostorách. 
 
Poslední blok odstartoval pan David Hlaváč ze společnosti 
Atlas AG. Ten hovořil na téma individuálního potisku materiálů 
do interiérů a možných technologiích. Další vstup měl ve 
scénáři Paul Duddle, který nám přiblížil tvorbu nových dekorů 
na materiálech Kronospan a představil dvě nové kolekce 
„Submerged“ a „Pioneer“. Poté dostal slovo Adam Bartošek ze 
společnosti Trachea a ukázal publiku trend v potisku 
nábytkových ploch Overface. Mezi emotivní přednášky patřila i 
část od Veroniky Richterové, která přiblížila svou tvorbu „Pet 
design“. Výrobky - převážně svítidla z plastového odpadu. Od 
této umělecké tvorby jsme se pak přenesli k hodnocení a 
možností zvýšení kvality na nábytkových dvířkách podle RAL, 
což si připravil Ing. Ladislav Csanda ze společnosti Renolit. 
Poslední téma z oblasti trendů rozebrala Lenka Husáriková, 
která zhodnotila pozitiva i negativa ruční kresby a softwaru a 
možná dala podmět mnohým posluchačům.  
 
Stejně jako předchozí ročníky, i letos vyšla odborná publikace 
Interiéry 2014 – sborník přednášek. Kdo seminář nestihl, může 
si tuto publikaci objednat na stránkách akce. 

 
 
 

 
 
 

 

JECH CZ OTEVŘEL NOVOU PODNIKOVOU PRODEJNU V OSTRAVĚ 

 
Renomovaný výrobce čalouněného nábytku pro 
domácnosti i kanceláře a pečovatelství otevřel  
novou podnikovou prodejnu v Ostravě v 
obchodním centru Retail Park OC Futurum, 
Varenská 3309/50. 
 
V prodejně je možné si prohlédnout ucelenou kolekci 
výrobků v moderních potahových materiálech s 
vynikajícími vlastnostmi. Zastoupeny jsou i novinky 
podzimu 2014, které výrobce poprvé představil na 
prestižním pražském veletrhu For Interior 2014. 
 
Vystaveny jsou například, rohová sestava ERA s 
křeslem, KAREN s elektromotorem, nebo rohová 
sestava BETTY s křeslem, křeslo GWEN s masážním 
mechanismem a další. 
           

 
 

 
 
 

 

HAFELE FREE FAMILY 

 
Hafele Czech & Slovakia s.r.o. představuje nové 
výklopné kování Free family. Kování dává nábytku 
novou volnost pohybu. Otevírá další možnosti 
pohledových a technických vlastností designu a má 
hmatatelné výhody ve srovnání s klasicky 
otevíranými dvířky.  
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Především však nábytku a místnostem poskytuje 
netušenou eleganci a lehkost. Nezáleží na tom, zda je 
výklopný mechanizmus zvednutý, sklopený, otočený 
nebo složený – přidanou hodnotu poskytuje takřka 
neustále.  
 
V neposlední řadě je práce s ním mnohem pohodlnější. 
Více než 90 let zkušeností společnosti Hafele s 
nábytkovým kováním, jejich návrhem a úzkým 
propojením s trhem a lidmi, kteří s nábytkovým kováním 
pracují každý den, přivádí společnost k vývoji této řady 
výrobků. Inspirací jsou i potřeby, které na trhu teprve 
v budoucnu vyvstanou. Řada Free family splňuje 
požadavky na zcela novou úroveň kreativní volnosti, 
volbu materiálu, design, jednoduchost montáže a 
pohodlné ovládání. 
 

 

 
 

FÍHA – DÝHA UŽ I NA SLOVENSKU! 

Projekt FÍHA – DÝHA slaví úspěchy nejenom u nás, ale 
čerstvě i na Slovensku.  
 
Díky obrovskému zájmu a oblibě projektu Fíha Dýha se 
podařilo rozšířit projekt i na Slovensko. Od 15.11.2014 se 
mohou do projektu hlásit všichni zájemci i ze Slovenska. 
Těšíme se na Vás!  
 
Od spuštění projektu FÍHA - DÝHA bylo odesláno 1281 již 
krabic s dýhou. Průměrný počet přihlášek do projektu za 
jeden den je 5.  14 krajů spolupracuje s projektem FÍHA-
DÝHA a 94 - mateřských, základních, středních a 
uměleckých škol už poslalo ukázky svých dýhovaných 
výrobků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


