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/číslo 3/ březen 2015 
 

NÁBYTEK ROKU 2015: VÍTĚZNÝ VÝROBEK JE LAVISTA 

 
„KOLEKCE LaVista“ je VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2015. Pro výrobní společnost 
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o., ji navrhnul designér 
Jaroslav Juřica. Hodnotitelská komise pracující při 
Asociaci českých nábytkářů se shodla na návrhu 
udělení ocenění kolekce LaVista, jako lavice - lavista, 
nebo také španělsky la vista! – výhled.  
 
Kolekce LaVista je koncept, který se nebojí. Je osobitý a 
jedinečný. Je velkorysý. A koncept postele LaVista je 
inspirován konstrukcí tzv. windsorské židle. 
Charakteristickým prvkem této židle jsou soustružené tyče. 
Ty se sice po staletí vyrábí v různých podobách na celém 
světě. Nyní jsou ale zakomponovány s použitím 
moderních technologií i ručního zpracování ve zcela 
novém kontextu. Tím dodávají posteli jednoduchost a 
čistotu současného designu. Tradiční prvek je posouván 
do zcela jiných měřítek. 
 
Charakteristické „žbrlení“ je u postele LaVista vzájemnou 
souhrou tvarů a funkcí. Židle jenž kdysi stávala volně vedle 
postele jako noční stolek, zde srůstá s čelem postele v 
jeden celek. Tento prvek propůjčuje posteli neotřelý půvab 
tradičního řemesla s jemnou dávkou lidové architektury. 
Vzdušné čelo umožňuje postel situovat i do prostoru a v 
kombinaci s polštářem nabízí příjemnou polohu pro čtení 
nebo relaxaci. V duchu filozofie firmy je celá postel 
vyrobena z místní tvrdé dřeviny – masivního dubu. 
Povrchová úprava je provedena přírodními oleji a je 
dostupná v různých barevných kombinacích, ať už v retro 
stylu, nebo dle vlastního požadavku zákazníka. Součástí 
kolekce je také zásuvková komoda a lavice, kde jsou 
použity charakteristické prvky profrézování horního dílu 
„sedáku“ a tvarovaných noh. 
 

 

 
 

 
 

 

 PULVINO – DÝHY VEČEŘA A SPOL 

 
Dalším výrobkem, který Asociace českých nábytkářů 
na návrh hodnotitelské komise NÁBYTKU ROKU 2015 
považuje za mimořádně zdařilé je sedací souprava 
„PULVINO“, od společnosti Dýhy Večeřa a spol., s.r.o. 
Za návrhem stojí designéři Jiří Pelcl a David Crla. 
 
Pulvino je nízká sedačka, které esteticky i funkčně 
dominuje polohovatelný polštář jako symbol pohodlí a 
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odpočinku. Opěrákové polštáře jsou přitom vypracované 
tak, aby evokovaly skutečný vzhled rozložených polštářů. 
Sedačka je tak díky nim úmyslně nízká, aby v otevřených 
bytových dispozicích umožňovala dokonalé zapojení do 
interieru a nerušila v rozhledu po místnosti. Polštáře jsou 
pevně připojené, přitom však poddajné. Tvoří totiž 
neobvyklá opěradla, která efektivně podepřou vaše tělo v 
různých polohách. I po delším sezení zůstávají polštáře 
lehké, poddajné a načechrané. Polštář je důležitým 
prvkem, který způsobí, že pohodlí je první slovo, které vás 
napadne, když se do Pulvina usadíte. Díky variabilitě 
dostupných prvků, se dá Pulvino sestavit do velkého 
množství tvarů a rozměrů. Společně s volbou klasické 
rovné područky, či područky s polštářem, lze její vzhled i 
funkčnost přizpůsobit i velmi rozdílným nárokům 
zákazníka. Představte si spojení pohodlí měkkých polštářů 
a moderního designu. Na nízké pohovce jsou rozloženy 
nadýchané polštáře. Vše je lehké, jakoby plující 
prostorem. To je Pulvino, vyrobené podle designového 
návrhu Jiřího Pelcla a Davida Crly. 

 
 

 
 

 

 

NANTES – EXIT 112 

 
Ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 získala i sedačka 
„NANTES“, od výrobní společnosti „Exit 112 s.r.o.“. 
Design sedačky vytvořili Michal Karafiát a Petr Kadlec. 
 
Nantes je nový model značky Böhm s jasně čitelnými retro 
prvky, který vznikl na základě poptávky po jednoduchém, 
variabilním modelu. Jsou zachovány základní atributy 
značky Böhm, i když se jedná o cenově dostupný produkt. 
Základními prvky značky jsou kvalitní materiály, precizní 
zpracování a netradiční design. Pohovka je určena do 
interiérů o menší rozloze. Zákazník pak ocení kompaktní 
rozměry a variabilitu elementů. Autoři se při navrhování 
inspirovali ve starém gauči s dřevěnými područkami. 
Takovým, jaký známe z víkendové chalupy nebo od našich 
prarodičů. Cílem bylo skloubit moderní technologie s prvky 
klasického čalounění, jako je knoflík a paspule. Ty 
samozřejmě nezastávají pouze estetickou funkci, ale 
pomáhají také k napínání potahové látky a tím částečně 
eliminují její zvlnění.  
 
Područka je vyrobená z bukového nebo březového 
Multiplexu, který je běžně používán na výrobu schodišť, 
stolových desek atd. Úhlovým frézováním spodní hrany 
vyniká zajímavá struktura tohoto materiálu. Područky je 
možné lakovat do barev RAL či dýhovat dle přání 
zákazníka. Model Nantes je první z řady již nyní 
vyvíjených modelů značky Böhm. 
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 WOODY – FORM, spol. s r.o. 

  
Oceněným NÁBYTKEM ROKU 2015 je i židle „WOODY“, 
výrobní společnosti „FORM, spol. s r.o.“, designérů MgA. 
Daniela Bartáka a MgA. Martina Beinhauera.  
 
Woody je řada celodřevěných lamelových židlí a polokřesílek 
univerzálního použití. Charakteristické pro tuto řadu je 
spojení dvou samostatných vrstvených lamel. Ty jsou tvarově 
opracovány do tvaru podnože a sedáku s opěrákem, které 
mohou být v různém rozsahu čalouněné. U nečalouněné 
verze některých modelů vynikají výřezy opěráku sloužící jak 
pro manipulaci, tak pro odložení věcí, například kabelky. 

 

                       

 
 

 
 

 FLEXI - LD SEATING s.r.o. 

 
Dalším oceněným NÁBYTEK ROKU 2015 je židle 
„FLEXI“, výrobní společnosti „LD SEATING s.r.o.“. 
Design vytvořili Paolo Orlandini a Folco Orlandini. 
 
Nová série sezení Flexi výrobní společnosti LD Seating 
byla poprvé představena v loni na podzim na veletrhu 
Orgatec v Kolíně nad Rýnem. Již při prvním odhalení 
zaznamenala veliký úspěch. Model Flexi vytvořil tým 
techniků firmy LD Seating ve spolupráci s profesorem 
designu na universitě la Scuola Politecnica di Design v 
Miláně, panem Paolem Orlandini.  
 
Společnost má v nabídce několik variant, může být v 
kombinaci s polštářkem, který mimo estetické funkce 
funguje i jako praktická bederní opěrka.  Jiná varianta je 
s područkami, které poskytují oporu předloktí. Ve všech 
variantách však nabízí nejenom velmi pohodlné sezení, 
ale pro svůj propracovaný design splňuje i náročná 
ergonomická kritéria pro zdravé sezení. Aby tato kritéria 
byla splněna, navrhnul pan Paolo Orlandini do opěráku 
křesla speciální mechaniku kloubu, která zajišťuje 
flexibilní oporu pro záda. Židle je svým provedením a 
použitými materiály povedená nejen po vizuální stránce, 
ale i co do účelnosti a praktičnosti designu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EASY PRO - RIM-CZ, spol. s r.o. 

 
Za designem dalšího oceněného výrobku, 
kancelářskou židlí „EASY PRO“, stojí designéři 
výrobní společnosti „RIM-CZ, spol. s r.o.“, Antonín 
Zderčík, Lukáš Hasala, Jiří Daněk.   
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Kancelářské křeslo EASY PRO je dílem zkušené trojice 
designérů RIM Design Teamu ve složení Lukáše Hasala, 
Jiřího Daňka a Antonína Zderčíka. Kancelářská židle 
EASY PRO je posledním projektem konstrukčního 
oddělení společnosti. „EASY PRO je reakcí na aktuální 
potřeby zákazníků na evropském trhu. Je zde kladen 
mimořádný důraz na ergonomii a design. Nicméně při 
vývoji nebyly opomenuty ekonomické aspekty. Dalším 
krokem bude představení konferenčních židlí, které v létě 
tohoto roku kolekci doplní. Společnost RIM - CZ je 
přesvědčena, že tento produkt najde oblibu nejen u 
evropských zákazníků, ale i na světovém poli 
kancelářského nábytku. 

 

 

SANTIAGO - TON 

 
Polohovací křeslo „SANTIAGO“, oneněné 
NÁBYTKEM ROKU 2015 výrobní společnosti „TON 
a.s.“, pochází z dílny designéra René Šulce. 
 
Společnost TON vyrábí sedací nábytek již více než 150 
let. Nyní však přichází s převratnou novinkou, řadou 
Santiago. Řada TON Santiago vyvinutá pro pohybově 
omezené osoby v sobě propojuje prvotřídní kvalitu, 
funkčnost i moderní design. Pevná buková konstrukce, s 
možností očalounění samozhášenlivými pratelnými 
potahy, jednoduché ovládání, detaily zpříjemňující sezení 
i vstávání. Obsahuje zkrátka vše, co její uživatelé při 
každodenním používání ocení. Stejně jako všechny 
produkty TON, prochází i série Santiago zátěžovými a 
mechanickými testy. Díky tomu si můžete být jistí, že 
vám bude bez jakéhokoliv problému sloužit nejen během 
garantované pětileté záruky, ale mnohem déle. 
 
Mechanické polohovací křeslo Santiago je špička 
nabídky polohovatelných křesel. Elektrické ovládání 
zaručuje jednoduchou volbu pozice zádové a nožní 
opěrky, nastavit lze taktéž podpěru hlavy. Boky jsou 
opatřeny úložným prostorem a držákem francouzských 
holí. Křeslo se vyznačuje pohodlnou manipulací a 
údržbou. Potahy jsou snímatelné a pratelné, překližka 
odnímatelného stolku je dobře omyvatelná, kolečka s 
brzdícím mechanismem a zadní kovové madlo zaručují 
bezproblémový přesun. 
 

 

 
 

 
 

 

TON NA SALONE DEL MOBILE V MILÁNU 

 
Na letošním veletrhu Salone del Mobile v italském Milánu 
představí společnost TON na stánku C05 v hale 12 sérii 
nových produktů od designéra Arika Levyho. Řada Split 
propojí více než 150 let starou technologii ohýbání dřeva 
se současným designem a uvede ji v naprosto nové, 
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doposud nepředstavené koncepci. 
 
Technologie ručního ohýbání dřeva začala dostávat svou 
konkrétnější podobu od roku 1856, kdy Michael Thonet získal 
privilegium na ohýbání dřeva pomocí vodní páry nebo vařící 
tekutiny. „Od počátku byla moje myšlenka vzít minulost a 
převést ji do budoucnosti,“ popsal inspiraci Arik Levy. 
„Všechny produkty z této rodiny se zrodily z jedné myšlenky, 
myšlenky ohýbání. Ale ne způsobem, který se dělá běžně, 
ale dát mu nový tvar. V tomto případě rozdělit dřevo na dvě 
části a každou ohnout jiným směrem. Je to nová zkušenost 
pro mě, TON i samotný produkt,“ dodává Levy. 
 
Technologie ručního ohýbání začíná napařováním dřevěných 
hranolků ve speciálních kádích, kde setrvávají dle svého 
průměru několik hodin. Ohýbači následně kulatinu z buku či 
jasanu vkládají do kovové formy a přiloží na ni pasnici. Ta 
přebírá tlak dřeva a umožní mu vzít na sebe tvar formy. „Když 
se na fascinující proces ohýbání díváte, vypadá velmi 
snadno, ale rozhodně tomu tak není. Potřebujete mít velké 
zkušenosti, sílu a také cit. V Bystřici pod Hostýnem se to 
učíme již mnoho let. Znalosti si předáváme z generace na 
generaci a každá vždy přinese nová poznání. Naučit se 
správně ohýbat každý nový vzor přesto trvá více než půl 
roku,“ popsal Juza. Po ohýbání se dřevo suší a nechává 
klimatizovat, což trvá i několik týdnů. „Brousíme ho, moříme, 
lakujeme, čalouníme… Proces zde začíná kouskem dřeva a 
končí hotovou, zabalenou židlí,“ dodává. 
    
Stejně tak vzniká i židle Split. Do více než 150 let staré 
technologie však přináší inovaci. „Velmi se na uvedení židle, 
barové židle, křesla a lounge křesla těšíme. Bude to poprvé, 
co uvidíme ručně ohýbaný rozštěp masivního dřeva, který u 
sedacího nábytku tvoří designový a zároveň funkční prvek,“ 
řekl Juza. 
 
Split však nebude pouze o unikátní technologii ručního 
ohýbání. „Přemýšlel jsem nad tím, co můžu dát židli kromě 
jejího tvaru. Právě proto jsem zvolil barevné zpracování v 
gradientu. Není jednoduché jej udělat, v přírodě jej však 
objevíte v tolika podobách. Východ a západ slunce, hladina 
moře, barevné listy stromů,“ prozradil další specialitu Splitu 
Arik Levy. Ten vybral vlastní sérii barev, ve kterých se bude 
gradient na novou kolekci stříkat.  „Každý kus, který takto 
vznikne, je originálem, vytvořeným zkušenýma lidskýma 
rukama. Stejně jako v případě naší tradiční technologie,“ řekl 
na závěr Juza. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

JARO PŘICHÁZÍ A S NÍM I NOVINKY OD HANÁKA 

 
Již v dubnu prodejci v síti HANÁK představí na svých 
studiích nové dekory. Kreativní tým společnosti 
HANÁK NÁBYTEK je usilovně vybíral. Tak, aby šly 
ruku v ruce s nejnovějšími trendy. Ukázkou 
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nejlepšího vědomí a znalostí toho, co bude „in“ v 
barvách i texturách dřevodekorů. 
 
Novinky jsou především v laminech. Jen namátkou lze 
zmínit krásné zemité a podmanivé barvy jako Antracit 
nebo Champagne. Pro milovníky dřevodekorů, zajímavá 
Borovice piemont, medový tón Dubu zlatého anebo 
temný, tmavě hnědý Dub arabica. Zapište si důležité 
datum do dubnového kalendáře - „Zkouknout novinky u 
Hanáka“! 
 

 

 
 

PROFIL NÁBYTEK SBÍRAL OCENĚNÍ NA FOR OFFICE 

 
Profil nábytek představil modulární kancelářský nábytek 
"MOVE ME" na veletrhu  FOR OFFICE v Praze Letňanech. 
 
Dominantou architektonicky netradičně pojatého výstavního 
stánku byly modulární boxy, které je možné použit i v domácnosti 
pro doplnění interiéru  dětských pokojů, předsíní a  obývacích 
pokojů. Jednoduchá a hravá expozice zaujala nejen návštěvníky, 
ale i odbornou porotu, která stánek již podruhé v historii ocenila 
titulem TOP EXPO a nová kolekce modulárního nábytku MOVE 
ME získala 1. místo GRAND PRIX. Porota ocenila vysokou 
přidanou hodnotu a návrat k přírodním materiálům, které tvořily 
jedinečný celek. Velký zájem vzbudilo multifunkční relaxační 
houpací křesílko z  kolekce www.roksorjakostyl.cz . 
 

          
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

MOBITEX – VÝSTAVA ČESKÝ NÁBYTEK 2005 - 2015 

 
Českému nábytku posledního desetiletí je věnována 
doprovodná výstava nazvaná Český nábytek 2005–2015 - 
Mezi tradicí a inovací. Jde se o první soubornou výstavu, 
jejímž cílem je ukázat proměny českého nábytku v oblasti 
tvaru, materiálů i technologií za posledních deset let a 
představit nejzajímavější české výrobky odborné i laické 
veřejnosti. 
 
Výběr exponátů je postaven především na výrobcích, které v 
daném období získaly ocenění v České republice nebo v 
zahraničí. Mezi sedmi desítkami exponátů umístěných na ploše 
takřka 500 m2 najdeme zejména nábytek sedací (židle ohýbané i 
kovové, čalouněný sedací nábytek), kancelářské stolové a úložné 
systémy i pracovní židle, zástupce kuchyní i ukázky inovace v 

 
 

 
 

 

http://www.roksorjakostyl.cz/
http://hanak-nabytek.us10.list-manage2.com/track/click?u=c05e69f0640d7a75bb615ed67&id=83521e9463&e=ef3797bf30
http://www.profil-nabytek.cz/cs
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ložnicovém nábytku. 
 
Další akcí při MOBITEXu bude doprovodná výstava 
„Anonymní“ ohýbaný nábytek. Ta je symbolickým uznáním 
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. 
 
Od středy 22. dubna do soboty 25. dubna se na brněnském 
výstavišti uskuteční další ročník veletrhu nábytku a 
interiérového designu MOBITEX, který představí nejnovější 
trendy ve vybavení interiéru. Nabídku vystavovatelů doplňují 
atraktivní poradenská centra zaměřená na výběr kvalitního 
nábytku nebo představení tradičních českých výrobců 
nábytku. Nesmíme opomenout ani poradenské centrum 
Architekt, v němž budou radit interiéroví architekti jak si 
vhodně zařídit interiér. 
 

LUGI – CESTUJE DO MILÁNA 

 
Firma LUGI, která v loni oslavila 20 let své existence, 
se v termínu 14.-19. dubna zúčastní milánské výstavy 
Salon del Mobile. A novinek má celou řadu. Jednak je 
to nový jídelní stůl vytvořený podle návrhu architekta 
Vincenta Maraniho. Dále připravovaná limitovaná 
edice hodin KOLO z exotických dýh. Ale i rozšířená 
výroba kolekce Sluhů a Věšáků 02 v dubovém 
provedení. 
 
Zakázkovou kolekci jídelních stolů firmy LUGI brzy 
obohatí dominantní stůl s deskou z masivních dubových 
trámů. Stůl je zcela výjimečný nadstandardními rozměry 
a hlavně tloušťkou desky. Autorem je Dipl. arch. Vincent 
Marani, AIA. 
 
LUGI limited 02 - Hodiny KOLO, exotické dýhy. 
  
Pro účast na milánské výstavě Salon del Mobile, vytvořili 
v LUGI limitovanou edici hodin KOLO z exotických dýh. 
Zákazníci se mohou těšit na hodiny s dýhou z 
makasarského ebenu, zebrána, teaku, indické jabloně a 
citronového dřeva. První kusy jsou již k vidění v Pavilonu. 
Prodej bude zahájen 1. dubna 2015. 
 

 

 
 

 
 

http://lugi.us5.list-manage.com/track/click?u=1e598202bcf24d9c7d70b5bab&id=ece8b0af88&e=e496057f54
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Historie firmy LUGI se začala psát v roce 1994 na dvorku 
v Libčicích nad Vltavou. V tomto roce se Michal Peřina 
rozhodl vybudovat malou truhlářskou dílnu s několika 
zaměstnanci s myšlenkou: Dělat věci tak dobré, jak jen 
mohou být.  Podmínky se během uplynulých let značně 
změnily, ale hlavní idea zůstala stejná. 
 
 

 
 

SANTIAGO - TON 

 
Ve dnech 27. a 28. února 2015 se na Výstavišti Černá 
louka v Ostravě konalo při výstavě Střechy a stavba 
druhé postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO.  
 
Stejně jako první kolo i tentokrát průběh soutěže trošku 
komplikovala chřipková epidemie, ale přesto se akce 
účastnilo celkem 36 řemeslníků ze 13 škol. Mladí 
studenti jsou hlavním motorem celého projektu, který 
upozorňuje na akutní nedostatek řemeslníků. 
 
Heslo 19. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
zní „Wanted“, které naznačuje, že poptávka po kvalitních 
a zručných řemeslnících je stále aktuální. V ostravském 
kole soutěžilo 8 družstev truhlářů a 10 týmů zedníků.  
První dva vítězné týmy, které postupují do 
celorepublikového finále při mezinárodním stavebním 
veletrhu FOR ARCH 2015, tvoří za truhlářský obor 
družstvo Davida Málka a Štěpána Jalůvky ze SPŠ 
stavební Valašské Meziříčí a soutěžní dvojice Dominika 
Kudelky a Romana Jonšty ze SŠ technických oborů v 
Havířově – Šumbarku.  Z deseti zednických týmů si 
nejlépe vedli soutěžící David Dobeš a Tomáš Božek ze 
SOU Kyjov a tým Pavla Černoty a Tomáše Šerého ze 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí. 
 

 
 

 
 
 

 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KONGRESOVÉHO SÁLU PVA EXPO PRAHA 

19. března 2015 v 11.00 hodin proběhlo slavnostní otevření 
nového Kongresového sálu, který vznikl v areálu PVA EXPO 
PRAHA. Kongresový sál s kapacitou 650 míst k sezení je 
ideálním prostorem pro konání kongresů, konferencí, 
školení, ale i firemních večírků, koncertů a jiných 
společenských akcí.  
Otevření Kongresového sálu se uskutečnilo společně se 
slavnostním zahájením největšího souboru jarních veletrhů o 
bydlení FOR HABITAT v jehož rámci probíhají veletrhy FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE. Provozovatel areálu je ABF, a.s.. 
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