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/číslo 1/ leden 2015 
 

POCTIVÁ PŘÍPRAVA NA IMM SE TONU VYPLATILA 

Na veletrhu IMM se od 19. do 25. ledna prezentovala 
česká společnost TON. Na stánku B 20 C 21 v hale 
11.1 ukázala varianty barev pro rok 2015 a nové verze 
u série Stockholm. 
 
„Veletrh jsme se rozhodli využít pro představení zcela 
nových barevných dokončení dřeva, které je možné 
aplikovat na buk či dub. Právě u dubu pak tento typ barev 
nechává proniknout struktuře dřeva a povrch si ponechává 
svůj přírodní charakter,“ řekl ředitel marketingu TON, Jan 
Juza. „Zákazníci mají z čeho vybírat, celkem jsme nových 
barev na IMM přivezli devět. Zapadají do současného 
trendu sytých pastelových odstínů. Sednou k designovým 
novinkám i tradičním ohýbaným modelům, kterým mohou 
více otevřít dveře do současných interiérů,“ dodal Juza. 
Poprvé byly na veletrhu prezentovány také nové varianty 
setu Stockholm, židle a barová židle, které jsou nyní 
dostupné také v dubovém provedení.  
 
Stánek TON byl v hale 11.1 tentokrát situován na jiném 
místě než v předchozích letech – na větší ploše B 20 C 21. 
Jeho autorem byl slovenský designér a art director Michal 
Riabič. Pozornost poutal nejen barvami, ale také použitím 
dřevěný dýhy, materiálu na výboru překližek, který vytvořil 
stěnu i barevné objekty nad jednotlivými stoly. Koncept 
dotvořila i řada interiérových doplňků dalších českých 
designérů a značek.  
 
Poprvé byla na německém veletrhu k vidění kompletní 
rodina Merano. Na stánku se představily také další 
modely, jako Tram, 002, Petalo, Wave, Mojo i Tee, 
oblíbené novinky posledních let, One, Moritz, Malmö, 
Goofy, konferenční stolky Delta coffee, stůl Jutland, 
Stelvio, Delta, sáňky, mísa Hoop, a série tradičních 
ohýbaných židlí. 
 
IMM v Kolíně byl pro TON již tradičně prvním veletrhem 
tohoto roku. „Teď jsme již v plných přípravách na další, 
kterým je dubnové Salone del Mobile v Milánu. Tady se 
chystáme představit sérii produktů od designéra Arika 
Levyho,“ prozradil na závěr Juza. 
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 LUGI JE NOVÝM ČLENEM AČN! 

 
Do Asociace českých nábytkářů vstoupila společnost 
LUGI s.r.o. LUGI je výrobce nábytku postavený na 
nadčasové hodnotě špičkového řemesla.  
  
Značka LUGI se zrodila z principů, které si Michal Peřina a 
Marek Kunášek ujasnili během dlouholeté spolupráce. Jejich 
představa vytvářet dotažené nadčasové hodnoty ve spolupráci 
s kvalifikovanými a spolehlivými lidmi se poprvé realizovala v 
malé truhlárně se třemi zaměstnanci. Po dvaceti letech 
soustředěné práce je z LUGI jedna z nejvýraznějších českých 
nábytkových značek, která si pečlivě buduje mezinárodní 
jméno. 
  
Přístup společnosti jasně ukazují krásné detaily, na které se u 
svých produktů soustředí. Stejně tak je zásadním 
podnikatelským záměrem, nezklamat důvěru klientů a partnerů 
ve značku LUGI.  

 

 

 

HETTICH: INTERNATIONAL DESIGN AWARD 2015 

 
Hettich a Rehau podesáté vypisují celosvětově uznávanou 
soutěž International Design Award a nyní byla představena 
mezinárodní odborná porota soutěže. V tomto roce vyzývají 
účastníky, aby vyzdvihli nábytek do vyšší úrovně, neboť 
ocenění je spojeno s mottem: „Take Furniture to the next 
Level“. Studenti odborných zaměření produktový design, 
architektura, interiérová architektura, umění, technologie a 
zpracování dřeva mohou podávat své návrhy do 1. března 2015. 
Již dnes je jisté složení renomované odborné poroty, která bude 
návrhy hodnotit: Gordon Bruce, Max Lamb a Luisa 
Robinsonová. Všichni vynikli svými vyznamenanými pracemi 
jako designéři. Svými odlišnými životopisy a kreativními tématy 
se jako tým perfektně doplňují a jsou tedy zárukou 
všestranného, fundovaného a nezávislého ohodnocení 
podaných návrhů. 
 
Člen poroty Gordon Bruce: 
Už více než 40 let pracuje Gordon Bruce z USA jako designér. 
Studoval na Art Center College of Design v Kalifornii a poté začal 
svou kariéru u Eliot Noyes Architecture & Industrial Design se 
zákazníky jako IBM, Cummins, Westinghouse a Mobil. O principech 
designu Noyes uveřejnil v roce 2007 knihu. Roku 1985 se 
osamostatnil a pracoval pro známé firmy jako Polaroid, Siemens, 
Samsung, Porsche Design a GE. Jako designér Bruce navrhoval 
výrobky pro různé segmenty – od počítačů přes nábytek až po 
letadla. Dále přednáší jako hostující profesor na různých univerzitách 
v USA, Číně a Tchaj-wanu. Bruce získal několik designových cen a 
některé z jeho návrhů lze spatřit v muzeích, jako jsou Museum of 
Modern Art v New Yorku, v Center Georges Pompidou v Paříži a ve 
Victoria and Albert Museum v Londýně. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gorgon Bruce 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 
On sám sleduje styl, který eliminuje přebytečné a vyznačuje se 
jednoduchostí, srozumitelností a elegancí. Co ho motivovalo k tomu 
být u International Design Award jako člen poroty? Gordon Bruce: 
„Myslím si, že člověk má jako člen poroty vždy větší okénko do světa 
designu, které se otvírá do různých směrů. Neukazuje pouze dobrý 
design, ale také to, jak myslí mladší generace – často je to pravý 
zdroj inspirace!” 
 
Člen poroty Max Lamb: 
Poprvé patří k porotě také někdejší vítěz International Design Award: 
Brit Max Lamb získal designové ocenění v roce 2003, když byl v 
posledním roce svého bakalářského studia 3D designu na  
Northumbria University v Newcastlu. O své návštěvě v Hettichu v  
rámci udílení cen říká: „Pro mě jako studenta to byla dobrá možnost 
získat hlubší náhled do pravého světa průmyslového designu.“ V 
návaznosti na to absolvoval magisterské studium na renomované 
Royal College of Art v Londýně, kde ještě dnes vyučuje jako docent. 
„Svou prací pomáhám další generaci designérů pochopit a probádat 
její vlastní kreativní proces,“ vysvětluje Max Lamb. Po získání titulu 
magistra otevřel produktový designér v Londýně své vlastní studio a 
pracuje pro firmy, jako Discipline, 1882 Ltd, Lobmeyr, E&Y v 
Japonsku a pro Habitat. 
 
Členka poroty Luisa Robinsonová: 
Luisa Robinsonová pochází z Manily z Filipín, kde vystudovala 
interiérovou architekturu a průmyslový design. Její styl je zárukou 
moderního a čistého designu, současně kombinuje přírodní a 
domácí materiály s moderními technologiemi a aplikacemi. 
Pracovala pro mnoho firem a značek, nedávno uvedla na trh vlastní 
řadu bytových doplňků pod názvem Luisa. Návrhy Luisy 
Robinsonové byly mnohokrát za svůj produktový design a své 
materiálové inovace oceněny. Soutěže pro studenty jsou pro Luisu 
Robinsonovou důležité z několika důvodů: „Studenti mohou prakticky 
aplikovat své naučené schopnosti, vystavovat nejlepší nápady a tak 
se současně zlepšovat. Navíc je soutěž vždycky dobrá pro vlastní 
kontakty, ať jde o to pohovořit s ostatními designéry, nebo se 
společnostmi jako Hettich nebo Rehau. Můj tip pro studenty, kteří se 
účastní letošní International Design Award: Buďte otevření! Pátrejte! 
A v neposlední řadě zlepšujte svou práci jako designér - neboť pro 
jeden problém existuje vždycky několik řešení.” Robinsonová 
navrhuje víc než 20 let nábytek, který byl vyvezen do celého světa. 
Jako členka poroty by chtěla se studenty sdílet své zkušenosti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max Lamb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luisa Robinsonová                          

 PROFIL NÁBYTEK VYBAVILI LÁZNĚ AURORA 

  
Montážní čety společnosti Profil nábytek dokončily 
počátkem letošního roku montáž nábytku 34 pokojů 
Lázní Aurora Třeboň. Jednalo se o již druhou akci 
společnosti Profil v tomto zařízení. Za zmínku stojí, že 
celá montáž a předání trvaly 14 dnů.  
Lázně Aurora Třeboň se nachází na břehu rybníka Svět. 
Specializují se na léčení poruch pohybového aparátu, 
revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a 
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celkovou rekondici těla.  
 

 MOBITEX 22.-25.4. 2015 

 
Na mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX bude jako doprovodný program v letošním roce 
představena výstava „Anonymní“ ohýbaný nábytek.  
 
Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum 
nábytkového designu pro výstavní prostory zámku v Bystřici pod 
Hostýnem na závěr výstavní sezóny 2014. Její repríza proběhne v 
březnu a dubnu t. r. v Bratislavě, poté bude kolekce představena 
brněnské veřejnosti. Výstava je symbolickým uznání dovednosti 
„anonymních“ tvůrců, kteří spojili svůj život s ohybem dřeva. Je 
zaměřena na ohýbaný nábytek poválečných desetiletí a věnována 
především Antonínu Šumanovi, Radomíru Hofmanovi a Josefu 
Mackovi, návrhářům, kteří osobitým způsobem přispěli k vývoji 
moderní „thonetky“, na něž se však v průběhu času pozapomnělo. 
 
 V kolekci pěti desítek výrobků jsou zastoupeny vývojově důležité 
modely, z nichž některé patřily k nejlepším svého druhu na 
domácím trhu, byly ve své době nebývale rozšířené, 
reprezentovaly českou průmyslovou výrobu na světových trzích a 
získaly také četná ocenění na světových výstavách EXPO v 
Bruselu a Montrealu. Trojrozměnré exponáty ze sbírek firmy TON, 
a. s. doplňují ukázky návrhů, skic, technických výkresů a unikátních 
kreseb, dobové katalogy a další tiskoviny. 
 
 Výstava má připomenout důležité období v historii ohýbaného 
nábytku a také výročí připadající na loňský rok: šest desetiletí od 
změny názvu dřívějšího národního podniku Thonet na nynější TON 
a od založení podnikového oddělení tvarového vývoje i výročí 
jednoho ze zaměstnanců tohoto oddělení, Antonína Šumana, který 
by oslavil devadesáté narozeniny. Záměrem autorky výstavy PhDr. 
Dagmar Koudelkové, s níž na výběru spolupracoval Ing. Radmil 
Tomčík, bylo rovněž upozornit na dosud odborně nezpracované 
téma, jemuž by měla být věnována hlubší pozornost. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESIGN – SHAKER PŘI FOR FURNITURE 2015 

 
Program doprovodného projektu veletrhu FOR FURNITURE, 
DESIGN – SHAKER, který organizuje Asociace českých 
nábytkářů, se rozšířil o jedno další zajímavé téma, „Plagiáty 
v designu“. 
 
Na diskusním fóru bude ústředním tématem otázka, „Kolik stojí 
design?“. Dalším tématem bude „Produktový versus interiérový 
design“, designérů jako smetí a neb kvalita versus kvalita. A 
v neposlední řadě „Designéři jako zdroj zakázek pro výrobce“. 

 

 

 
 

 
 



 

 

5 

 

 


