
 

1 

 

/číslo 4/ duben 2015 
 

TON V MILÁNĚ: SPLIT A BLOOM 

 
Společnost TON na milánském Salone del Mobile 
uvedla dvě série produktů od designéra Arika Levyho. 
Kolekce Split a Bloom bylo možné si poprvé 
prohlédnout na stánku C05 v hale 12 od 14. do 19. 
dubna.  
 
Inspirací pro rodinu produktů Spit byla designérovi 
technologie ohýbání dřeva. „Vzal jsem minulost a převedl ji 
do budoucnosti,“ shrnul Arik Levy. Řemeslo s tradicí delší 
než 150 let dalo díky němu vzniknout designovému prvku, 
který se doposud nepodařilo vytvořit. „Poprvé je ručně 
ohýbaný rozštěp masivního dřeva u sedacího nábytku 
designovým a zároveň funkčním prvkem,“ přiblížil 
marketingový ředitel TON Jan Juza. Celý set se skládá z 
židle, barové židle, křesla a lounge křesla. Základ židle 
tvoří ručně ohýbaný rozštěp masivního dřeva, který vytváří 
podpěru sedáku i opěradlové části. Ta je elegantně 
zasunutá za sedadlo, také vytvořené z masivního dřeva. 
Na výběr je také čalouněná varianta. 
     
Barová židle ve dvou výškách vychází z tvarů židle, ve 
spodní části je však propojena ohýbaným spojem. Ten při 
sezení vytváří komfortní podpěru pro nohy. Opět je možné 
zvolit čalounění opěráku a sedáku. Minimalisticky řešené 
křeslo je vhodné k jídelnímu stolu, do obývacích prostor či 
jako prostorový solitér. Sedák s detailem odkrytého 
masivního dřeva objímá vyšší, celočalouněná opěrka. 
Subtilní lounge křeslo má zvýšenou zádovou opěrku, 
komfortní čalounění i ergonomii sedáku. Zajímavé je také 
detailem švu na vrchní straně opěráku a područek, který 
zdobí speciální lemování.    
             
Kolekce je dostupná v jasanu, na nějž lze nástřikem 
aplikovat barevný gradient. „Unikátnost židle je touto 
náročnou manuální technikou ještě více zvýrazněna. 
Každý kus je originál – stejně jako v případě naší tradiční 
technologie ohýbání dřeva,“ vysvětlil Juza.  
 
Kolekce stolů Bloom si s technologií ohýbání dřeva 
pohrává také – převádí ji do rozvětvené podnože. 
Tentokrát však jednotlivé části nevycházejí z jednoho 
kusu, ale ohýbají se každý zvlášť. „Jejich spojením vzniká 
tvar připomínající rozštípnutý kus kmene či kvetoucí 
rostlinu,“ popsal Juza. Kromě jídelního stolu tuto myšlenku 
nese série pěti stolků s centrální podnoží ve výšce od 30 
do 105 centimetrů. „Využití se jim proto nabízí jak v 
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obývacích prostorách, tak třeba v barech, kavárnách či 
restauracích,“ dodal Juza. U vrchního plátu je možné 
vybírat z kulatého či hranatých tvarů. 
      
 
Stánek společnosti TON letos návštěvníci našli v hale 12, 
ale na jiném místě než v předchozích letech, v prostoru 
C05. Návrh výstavní plochy byl počinem českého studia 
Olgoj Chorchoj. Odkazoval na používané výrobní 
technologie a promítnul se na něm prvek z nové kolekce 
Split. 
 

 
Stůl Bloom 

 JECH – CZ, SEDAČKA SIRA ZÍSKALA OCENĚNÍ 

 
Česká firma JECH poráží zahraniční konkurenci nejen 
na veletrhu For Furniture. Výrobce nábytku Jech sklízí 
se svou novou sedací soupravou Sira obrovský 
úspěch. Nejprve získali v loňském roce cenu Moddom 
na Bratislavském veletrhu bydlení. Následovalo 
ocenění na veletrhu Nábytok a bývanie 2015. Nyní si 
přivážejí z veletrhu For Furniture již potřetí v řadě 
významnou cenu GRAD PRIX 2015. 
 
„Množství získaných cen pro nás není jen odměnou za 
dobře odvedenou práci, ale zároveň ujištěním, že energie, 
kterou vkládáme do precizní výroby našeho nábytku, má 
smysl,“ vyjádřil se k úspěchům této rodinné firmy z 
Orlických hor marketingový manažer Marek Jech.  
 
Na veletrhu For Furniture bylo 585 vystavovatelů a 
vyhlašovali se 3 ceny GRAND PRIX. I v takto velké 
konkurenci však dokázala Sira uspět. Porotci všech 
zmiňovaných veletrhů oceňovali především design a 
pečlivé řemeslné zpracování. Složitě tvarované područky 
působí, jako by byly z jednoho kusu dřeva. Za návrhem 
vzhledu sedací soupravy stojí známý designér Lukáš 
Taneček. Sira je spojením skandinávského stylu nábytku a 
moderních výrobních postupů. Společně s neotřelým 
vzhledem dokázala zaujmout i přední české a slovenské 
designéry a odborníky na nábytek. 
Další informace naleznete na: http://new.jech.cz/sedaci-
soupravy/sira , fotografie v tiskové kvalitě na: 
http://www.uschovna.cz/zasilka/ELJ84G6YAR859A6R-
XCH/ . 

 

 
 

 

 

 

LUGI V MILÁNĚ 

 
Na veletrhu Salone del Mobile 2015 v Miláně se 
prezentovala společnost LUGI! V instalaci "KOLO 
Clock Time Zones" představila novou limitovanou 
sérii nástěnných hodin, která voní po exotickém dřevě 
a dalekých krajích. 

 

 

http://new.jech.cz/sedaci-soupravy/sira
http://new.jech.cz/sedaci-soupravy/sira
http://www.uschovna.cz/zasilka/ELJ84G6YAR859A6R-XCH/
http://www.uschovna.cz/zasilka/ELJ84G6YAR859A6R-XCH/
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Minimalistické hodiny KOLO oblékl výrobce LUGI do pěti 
vzácných dýh z celého světa. S potěšením poodhaluje 
výjimečné vlastnosti exotických dřevin, které využívá také 
při výrobě zakázkového nábytku a v interiérových 
realizacích. Vystaveny byly další produkty z kolekce 
navržené Matějem Chaberou a Lucií Koldovou. LUGI 
vystavovali na výstavišti Fiera Milano ve společné instalaci 
Czech Selection, Hala 10, Stánek F28. 
 

 

                        

 MORAVIA COMFORT ZÍSKALI ZNAČKU KVALITY „ČESKÁ KVALITA – NÁBYTEK“ 

  
Společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o. je největším 
českým výrobcem matrací.  Historie společnosti sahá do 
roku 1975, kdy se na jihu Moravy v městě Břeclavi začaly 
vyrábět matrace pod značkou GUMOTEX a následně 
GUMOTEX MATRACE. V roce 2014 na 40letou tradici 
výroby matrací navázala společnost s novou značkou 
MORAVIA COMFORT. Nyní společnost získala prestižní 
ocenění kvality, Česká kvalita - Nábytek.  
 
MORAVIA COMFORT nabízí kompletní sortiment matrací - 
od tradičních molitanových, přes pružinové, matrace ze 
studených pěn až po ty nejkomfortnější matrace s línou 
pěnou či z latexu. Tým odborníků přináší do výroby matrací 
novinky materiálové i technologické, jako jsou antibakteriální 
úprava pěn a potahů, ochrana před roztoči nebo regulace 
teploty pro maximálně komfortní spánek a odpočinek. 
 
V bohatém portfoliu nelze opomenout ani speciální matrace 
určené do zdravotnických zařízení, hotelů, penzionů nebo 
lázní. Se silným vývojovým a výrobním zázemím jsou 
matrace navrhovány, vyvíjeny, testovány a na trh dodávány s 
respektem k přáním našich zákazníků a podle těch 
nejnovějších trendů. Nabídka matrací je pravidelně 
doplňována a rozšiřována o kvalitní příslušenství, jako jsou 
postele, rošty, polštáře, moderní přikrývky. To vše pro 
maximální pohodlí a spokojenost zákazníků. 
 
Výrobky společnosti MORAVIA COMFORT, s.r.o. v oblasti 
výzkumu a výroby materiálů pro zdravý spánek a vyhovují i 
těm nejpřísnějším evropským a národním normám. 
 

                       

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 HANÁK NÁBYTEK - ŘADA TREND - NOVÝ LAK PROŠEL TESTEM 

 
Ve společnosti HANÁK NÁBYTEK si nechali provést 
test takzvaného „zestaření“ na svém novém 
jednostranném 3vrstvém laku řady TREND. Jedná se 
o simulaci 15 let působení střídavých minusových a 
plusových teplot na nábytek. Dle certifikátu od 
zkušebního ústavu Mendelovy univerzity zůstane 
nábytek ve 100% stavu beze změny. Jinými slovy, i 
po 15 letech budete mít doma naprosto stejnou 

 

 
 

http://lugi.us5.list-manage.com/track/click?u=1e598202bcf24d9c7d70b5bab&id=485c2b18f3&e=e496057f54
http://www.hanak-nabytek.cz/
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kuchyň HANÁK jako při její koupi. 
 
Aby nábytek zůstal co nejdéle opticky a funkčně 
nepoškozený, je nutné žádat vysoce odolné materiály. 
Tyto nároky jednoznačně splňuje kvalita výrobků firmy 
HANÁK NÁBYTEK. Ke cti společnosti je třeba říci, že je 
jednou z firem, která otevřeně mluví o faktech týkajících 
se samotné výroby, kvality materiálů, způsobu jejich 
zpracování. Tyto údaje pravidelně prezentuje na svém 
webu a samozřejmě i prostřednictvím vyškolených 
profesionálních prodejců. Na showroomech si může 
každý zákazník prohlédnout kromě vzorků kuchyní i 
nejrůznější hmatatelné argumenty. 
 
Pokud navštívíte prodejnu HANÁK NÁBYTEK, všimněte 
si malého akvária s fialově nalakovanými dvířky 
ponořenými ve vodě. V něm výrobce simuluje 100% 
voděodolnost díky patentované technologii olepování 
hran SLIM-LINE technology. HANÁK NÁBYTEK touto 
ukázkou garantuje, že se ani vlivem vody a vlhkosti jeho 
lakovaná dvířka nerozklíží a nezdeformují. A co víc? Díky 
této technologii nepropustí ani jedovatý formaldehyd. 
Toho však obsahují materiály od Hanáka naprosté 
minimum, protože mají nejvyšší certifikaci CARB-phase 
2. Nábytek je samozřejmě zdravotně nezávadný! 

 
 

 
 

 
 

 

JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU – OPĚTOVNĚ OCENĚNÁ AMANTA 

 
Novinka roku 2015 firmy JELÍNEK – výroba nábytku, 
ložnice AMANTA sbírá jedno ocenění za druhým.  
Charakteristickým prvkem kolekce Amanta je iluze 
levitace. Krása přírodního dubu je zdůrazněna 
výrazným zaoblením hran. Přiznáno je také 
spasování  bočnic a čel silnými kolíkovými spoji.  
Povrch nábytku je upraven bezbarvým nebo 
pigmentovaným olejem, umožňujícím dvojbarevnou 
kombinaci.   
 
Důraz na mimořádně vysokou kvalitu odváděné práce je 
jedním z nejdůležitějších atributů produkce firmy 
JELÍNEK – výroba nábytku. 
 
Prestižní cenu GRAND PRIX získala ložnice AMANTA 
hned při své premiéře v Praze na mezinárodním veletrhu 
FOR FURNITURE 2015. 
   
Na mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového 
designu  MOBITEX 2015 udělila odborná porota ložnici 
AMANTA 1. místo v kategorii PROGRESIVNÍ DESIGN. 
 

                   

 

 
 

 
 

   

http://www.living.cz/galerie/kuchyne-ktera-vazne-nezestarne-vime-kde-ji-koupite/1.html
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MEZI TRADICÍ A INOVACÍ: ČESKÝ NÁBYTEK 2005-2015 

 
„Mezi tradicí a inovací: český nábytek 2005–2015“, byla 
doprovodná výstava veletrhu MOBITEX. Výstava byla 
věnována českému nábytku posledního desetiletí. Výstava 
unikátně ukázala proměny špičkového českého nábytku za 
posledních deset let. A to v oblasti tvaru, použitých materiálů 
i technologií. Představila a jednoduchou formou shrnula 
nejzajímavější české výrobky odborné i laické veřejnosti.  
 
Výběr exponátů byl postaven na výrobcích, které v daném období 
získaly ocenění a odborné uznání v České republice i v zahraničí. 
Byly oceněny například celosvětově uznávanými oceněními Red 
Dot Design Award nebo Good Design. Dále prestižními 
tuzemskými oceněními jako Czech Grand Design, NÁBYTEK 
ROKU, Grand Prix Mobitex ocenění na Designbloku a jiné. 
 
Mezi pěti desítkami exponátů umístěných na ploše takřka 500 m2 
byly židle ohýbané i kovové, čalouněný sedací nábytek, 
kancelářské stolové a úložné systémy i pracovní židle, kuchyně i 
ukázky inovací v ložnicovém a koupelnovém nábytku. Výstava 
byla výběrová a vystavená kolekce byla beze sporu dostatečně 
reprezentativní a vypovídající. Ukázala, že tuzemští výrobci 
nábytku jsou za výsledky své práce a kvalitu výroby často 
oceňováni i v zahraničí.  
 
Vystaven byl nábytek od společností (řazeno abecedně): DECO 
FURNITURE, DÝHY VEČEŘA A SPOL. s.r.o., EXIT 112 s.r.o., 
FORM spol. s r.o., HON a.s., JITONA a.s., KOVONAX spol. s r.o., 
LD SEATING s.r.o., LE BON spol. s r.o., MMINTERIER, NADOP-
VÝROBA NÁBYTKU a.s., NOVAGUE, s.r.o., POLSTRIN 
DESIGN, s.r.o., RIM-CZ, spol. s r.o., SITUS FURNITURE s.r.o., 
TON, a.s., WIESNER-HAGER BOHEMIA spol. s r.o. 
 

 

 
 

 

MANAŽER WIESNER-HAGER BOHEMIA – FINALISTA SOUTĚŽE MANAŽER ROKU 

 
Ing. Martin Čudka, jednatel Wiesner-Hager Bohemia spol. 
s r. o. získal ocenění FINALISTA SOUTĚŽE MANAŽER 
ROKU 2014. Jedná se o jeho již 8-mý titul finalista 
soutěže MANAŽER ROKU. V letech 2007 a 2009 získal 
Martin Čudka i tituly MANAŽER ODVĚTVÍ. Titul 
MANAŽER ROKU uděluje Česká manažerská asociace 
společně s Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR a Svazem průmyslu a dopravy 
ČR. Letošní ročník MANAŽER ROKU 2014 byl již 
dvaadvacátý. 
 
Společnost Wiesner-Hager Bohemia spol. s r. o. byla v České 
republice založena před dvaceti lety. Ing. Martin Čudka 
působí ve firmě Wiesner-Hager Bohemia na manažerské 
pozici od jejího založení v Čechách. Od roku 1999 pak na 

 

 
Ing. Martin Čudka, jednatel 

Wiesner-Hager Bohemia  
a prezident AČN 
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pozici jednatele. Je zodpovědný za výrobu čalouněných dílců 
pro celý koncern a za výrobu vybraných finálních výrobků pro 
trhy CEE. Dceřinou firmou Wiesner-Hager Bohemia je firma 
Wiesner-Hager Project, v které je taktéž jednatelem. 
Wiesner-Hager Project zajišťuje odbyt produktů Wiesner-
Hager do zemí CEE. Wiesner-Hager je mezinárodním 
specialistou pro kancelářskou a objektovou architekturu. 
Orientuje se na aktuální trendy ve světě nábytku pro 
kanceláře a inovace pro spokojenost a pohodlí pracovníků ve 
firmách. Mateřská společnost koncernu vznikla v Rakousku v 
roce 1849. 
 
Wiesner-Hager Bohemia zaměstnává v Humpolci celkem 35 
zaměstnanců včetně managementu. V hospodářském roce 
2014/2015 vygenerovala pod vedením Ing. Martina Čudky 
zisk před zdaněním ve výši 3,8 milionů Kč. To je 
šestinásobek oproti minulému období. Obrat společnosti 
dosáhl 49,6 milionů Kč. Hodnota hrubého provozního zisku 
EBITDA činila 8,6 milionů Kč.  V posledních třech letech se 
Wiesner-Hager Bohemia podařilo především stabilizovat 
personální obsazení a soustředit se na profesní růst 
zaměstnanců. Minimální fluktuace je základem budování 
profesionálního týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků.  V 
roce 2014 došlo k zvýšení výrobní kapacity a celkově k 
nárůstu výkonů. 
 

 
 

           

SKILLS SLOVAKIA – PŘÍLEŽITOST PRO MALADÉ ŘEMSLNÍKY 

 
 
Ve dnech 17. a 18. dubna 2015 se v rámci třetího 
ročníku Skills Slovakia, jenž proběhl ve spolupráci se 
Štátným inštitútom odborového vzdělávania ŠIOV, 
konalo postupové kolo Soutěžní přehlídky 
stavebních řemesel SUSO. Na Výstavišti 
Agrokomplex v Nitře se v rámci výstav DomExpo a 
Gardenia utkalo 34 řemeslníků z celkem 10 škol z 
celého Slovenska. Nejlepší řemeslníci ze všech 
postupových kol SUSO postoupí do 
celorepublikového finále na veletrhu FOR ARCH 
2015, který se bude konat v září v Praze. 
 
Postupového kola se zúčastnilo 7 truhlářských týmů a 7 
družstev zedníků. Ze stolařů se nejlépe vedlo Matejovi 
Chynoradskému a Matejovi Machalovi ze SOŠ obchodu 
a služieb Trnava. Na druhé příčce se umístili Tomáš M. 
Peregrim a Branislav Kavecký ze SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Žilina. Za slovenské zedníky se ve finále utkají 
zlatí Marek Gruchala a Jakub Kormančík ze SOŠ 
technické Námestovo a stříbrní Milan Beleš a Dušan 
Lipták ze SOŠ drevárske a stavebne Krásno nad 
Kysucou. 
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FOR FURNITURE A FOR OFFICE 

 
Pečlivě připravovaná událost jarní výstavnické sezóny je za 
námi. Jarní veletrhy bydlení ve složení FOR FURNITURE, 
FOR HABITAT, FOR OFFICE, FOR GARDEN a BYDLENÍ, 
NOVÉ PROJEKTY znovu dokázaly, že je o ně velký 
návštěvnický zájem, a i přes vydařené počasí přivedly na 
expozice 34 384 návštěvníků – o celých 7 % více než v 
loňském roce. 
 
Návštěvníci měli možnost vidět celkem 585 vystavovatelů, kteří se 
představili na ploše 30 000 m2. I v letošním roce návštěvníky 
potěšil velký zájem o doprovodný program, který obsahoval řadu 
přednášek, seminářů a setkání s oborníky. Značnému zájmu se 
těšila výběrová výstava designu DESIGN SHAKER 2015. Ta se 
letos představila v novém, rozšířeném formátu a měli možnost se 
předvést nejen etablovaní designéři, ale také mladí vycházející 
tvůrci. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DISKUSNÍ FÓRUM DESIGN – SHAKER ORGANIZOVANÉ AČN 

 
První den konání veletrhu nábytku a interiérů FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE 2015 (v rámci souboru 
veletrhů FOR HABITAT) v Praze Letňanech, se ve 
čtvrtek 19. března 2015 uskutečnilo diskusní fórum 
DESIGN SHAKER s podtitulem „Kolik stojí design?“ 
 
Nový Kongresový sál v areálu PVA EXPO PRAHA zářil 
novotou a jednou z prvních akcí, která se zde konala, 
bylo diskusní fórum DESIGN SHAKER. Část sálu 
vyhrazena pro diskusní fórum byla pět minut před 
začátkem akce zaplněna. Nosným tématem letošního 
DESIGN SHAKERU byla otázka, „Kolik stojí design?“ 
Pozvání k diskusi přijali odborníci z oblasti interiérů z 
různých oborů. Z designérů se účastnila Veronika 
Loušová, která je také zakladatelkou sdružení 
Czechdesign, Iva Bastlová, interiérová designérka a 
organizátorka expozice Scéna: Inspirace & Trendy a 
semináře Interiéry 2000 a produktový designér Jaroslav 
Juřica. Ten zde seděl nikoli náhodou vedle majitele firmy 
Jelínek – výroba nábytku, pana Tomáše Jelínka. Oba 
zde totiž slavnostně převzali ocenění „nábytek roku“ za 
postel LaVista. Dalšími diskutujícími byli Jan Hlavín, 
architekt a lektor ČVUT, Petr Tschakert, ředitel Institutu 
bytového designu a Tomáš Lukeš, tajemník Asociace 
českých nábytkářů, která fórum organizovala. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


