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/číslo 11/ prosinec 2014 
 

TON ZÍSKAL TITUL INTERIOR INNOVATION AWARD – SELECTION 2015 

 
Lounge křeslo Dowel od výrobní společnosti TON a.s. 
získalo titul Interior Innovation Award – Selection 
2015. Pro křeslo je typické výrazné polstrování, 
netradičně řešená konstrukce a oblé tvary. Lounge 
křeslo Dowel zaujalo svými tvary porotu soutěže 
Interior Innovation Award, která mu udělila titul 
Selection 2015. Novinku z letošního veletrhu IMM v 
Kolíně nad Rýnem pro TON navrhlo italské Lime 
studio designérů Panose Vasilia a Oscara Tangeho.  
 
„Inspiraci jsme našli při cestování Indií, kde jsme si 
všimnuli ohýbaných součástek postelí, typických pro 
většinu domácností. Právě tento prvek vyvolal původní 
návrh lounge křesla. Výsledkem jsou exponované 
konstrukční detaily, popruhy, které drží čalounění, 
přirozený výběr materiálů a velmi pohodlná forma,“ popsal 
produkt jeden z jeho tvůrců, Panos Vasiliou. Své využití 
najde bez pochyby v hotelových lobby, chillout zónách, 
kavárnách či jako prostorový solitér v domácnostech. 
„Ještě před časem by asi nikdo nečekal, že se v našem 
portfoliu objeví takovýto produkt. Dowel je svými tvary 
opravdu unikátní. Velmi dobře ho však můžete také 
zkombinovat s dalšími letošními novinkami značky TON, 
lavicí Goofy a stolky Delta Coffee,“ dodal marketingový 
ředitel TON, Jan Juza.   
 
Titul Selection 2015 v soutěži Interior Innovation Award 
však ještě nemusí být pro Dowel konečný. 18. ledna 2015, 
v předvečer zahájení veletrhu IMM v Kolíně nad Rýnem, 
budou vyhlášeni ještě celkoví vítězové tohoto ročníku 
Interior Innovation Award. Soutež Interior Innovation 
Award vznikla v roce 2002. Je pořádána organizací 
German Design Council za podpory veletrhu IMM v Kolíně 
nad Rýnem. Dnes je považována za jedno z 
nejvýznamnějších světových ocenění v oblasti průmyslu 
zaměřeného na vybavení interiérů. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 VESPERA DESIGN – NOVÁ PRODEJNA SPOLEČNOSTI DÝHY VEČEŘA A SPOL. 

 
VESPERA je obchodní značka společnosti Dýhy 
Večeřa a spol. A i když to z názvu výrobní společnosti 
není patrné, zabývá se tato firma, kromě výroby 
dýhových sesazenek, výrobou vysoce kvalitního 
čalouněného nábytku. Nyní tato společnost otevřela 
novou firemní prodejnu v Brně.  
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Společnost Dýhy Večeřa a spol. koncem roku 2014 
otevřela vlastní showroom v nově vybudovaném H-Parku 
v Brně na adrese Heršpická 11d. V nabídce jsou sedačky i 
křesla Vespera a ložnice značky Panthel. 

 

 

PROFIL NÁBYTEK DOKONČILI NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKU V LETOŠNÍM ROCE 

 
Profil nábytek dokončil komplexní vybavení kampusu 
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Jedná se o jednu z největších zakázek 
realizovaných společností Profil v tomto roce. 
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se skládá ze 
sedmi fakult a je jednou z největších vysokých škol v České 
republice. 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

                          

 HANÁK – TO JE NEJENOM KVALITNÍ NÁBYTEK, ALE I INTERIEROVÉ DVEŘE 

  
Dokonalá kvalita interiérových dveří HANÁK je nyní 
prokázána i testem! Vysoký důraz na kvalitu a kompletní 
vybavení interiéru od jednoho dodavatele stály na 
počátku nemalé investice do technologie na výrobu dveří 
společností HANÁK NÁBYTEK.  
 
Interiérové dveře HANÁK hravě zvládly nejtvrdší možné testy 
kvality v kategoriích „extrémní zatížení“ a „chemická 
odolnost“. Potvrdil to nezávislý test od společnosti 
WOODEXPERT.CZ. Samotný test probíhal v celkem 5 
kategoriích a u všech zkoušek bylo shodně dosaženo 
nejvyšších možných tříd klasifikace, což dokladuje udělená 
certifikace. 
 
I když jsou interiérové dveře stále relativní novinkou v 
sortimentu firmy HANÁK NÁBYTEK, a.s., tak i tento produkt 
si velmi rychle našel a nachází svou klientelu. Firma má díky 
svému bohatému know-how, technologické vybavenosti a 
téměř 25-ti leté tradici ve výrobě zakázkového nábytku takové 
zkušenosti a znalosti, které umožnily vyvinout produkt 
s jedinečnou charakteristikou. Oproti většinové nabídce se 
vyznačuje nadstandardními vlastnostmi, které v souhrnu 
nenabízí žádný jiný výrobce v tuzemsku. Srovnatelné 
produkty jsou k nalezení za hranicemi České republiky. 
Interiérové dveře HANÁK mají speciální konstrukce a některá 
originální řešení jsou i patentována. Ve svém výsledku 
jednoznačně navyšují celkovou hodnotu daného interiéru. 

                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.profil-nabytek.cz/sites/default/files/styles/large/public/pages/IMAG0581.jpg
http://www.profil-nabytek.cz/sites/default/files/styles/large/public/pages/IMAG0606.jpg
http://www.profil-nabytek.cz/sites/default/files/styles/large/public/pages/IMG_20141024_091206.jpg
http://www.profil-nabytek.cz/cs
http://www.profil-nabytek.cz/sites/default/files/styles/large/public/pages/<em>Upravit Str%C3%A1nka</em> Aktuality/IMAG0571.jpg
http://www.hanak-nabytek.cz/
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 JECH – CZ, STĚHOVÁNÍ PRODEJNY V BRNĚ 

 
Být blíže svým zákazníkům, byl hlavní cíl stěhování 
prodejny společnosti JECH - CZ v Brně. Novou 
podnikovou prodejnu nyní najdete na atraktivnějším 
místě v Avion Shopping Parku Brno.  
 
Prodejna se stěhuje z ulice Táborská 415/153 v Brně do 
Avion Shopping Parku v Brně na Skandinávské ulici 150/10a. 
V nových prostorách jsou vystavené vzorky sedaček Betty 
Plus, Betty, Ester, Atlas, Linda, Thelma, Gwen, Era, Bella, 
Tiffany, Flip, Karen, Time, ale také stolky a židle.  
 
Společnost JECH - CZ má kromě Brna další podnikové 
prodejny samozřejmě v Dobrušce u svého výrobního závodu, 
dále v Bratislavě v Polus City Center v Ostravě 2 v Retail 
Parku OC Futurum, na Praze – na Vinohradech a na Praze 9 
v Kyjích. 
 

 
 
 

 
 

DESIGN – SHAKER PŘI FOR FURNITURE 2015 

 
Rok 2015 se blíží, do Nového roku zbývá několik dní a 
přípravy největšího a nejvýznamnějšího českého veletrhu 
nábytku a interiérů FOR FURNITURE se dostávají do 
vyšších obrátek. A stejně tak se připravuje doprovodný 
program DESIGN – SHAKER, který je v příštím roce v režii 
Asociace českých nábytkářů. 
 
Na diskusním fóru o současném designu, jeho vývoji i 
kořenech již přislíbili účast mimo jiné pan Ing. Tomáš Jelínek, 
majitel společnosti JELÍNEK - výroba nábytku. Dále MgA. 
Veronika Loušová z Czechdesign.CZ nebo úspěšný český 
designér Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. . 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


