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/číslo 2/ únor 2018 
 

NOVÁ VÝROBNÍ HALA LD SEATING JE POSTAVENA A V PROVOZU! 

 

 
 
První část výroby společnosti LD seating se 
přestěhovala do nové a moderní výrobní haly. 
Hala má délku 85 m, šířku 33m a vestavěné 
patro. V tomto patře jsou kanceláře, jídelna a 
šatny Patro má rozlohu okolo 350m2. Celá hala 
potom nabízí přes 3 000 m2. 
 
Hala je vybavena nejmodernějšími systémy, tak 
aby co nejvíce usnadnila výrobu a zvýšila kvalitu 
odvedené práce. Pro rychlejší a plynulejší výrobu je 
hala vybavena moderní válečkovou dráhou a 
vakuovým paletizérem. Ten pracuje na principu 
vakuového sání, přisaje se ke krabici a skladník 
velmi jednoduše řídí rameno a pokládá krabici kam 
potřebuje. 
 
Výstavba haly byla spolufinancována Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj – 
program OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. 
 

 

 
 

 
 

AHORN CZ NABÍZÍ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ   

 
Firma AHORN, český výrobce lamelových 
roštů, matrací a postelí myslí ve svém 
produktovém portfoliu také na ty, kteří postel 
využívají nejen pro účely spánku. Mnozí tráví v 
posteli hodně času čtením, sledováním televize 
nebo jsou nuceni v posteli trávit více času ze 
zdravotních důvodů. 
 
V takovýchto případech AHORN doporučuje 
motorový polohovací rošt s posunem k nočnímu 
stolku. Rošt Trioflex Motor Extra se během 
polohování zádové části plynule odsune společně s 
matrací dozadu k čelu lůžka. Díky tomu má uživatel 
při sezení v posteli noční stolek pohodlně na 
dosah. Systém Extra má 2 motory, které umožňují 
nezávislé polohování hlavové a nožní části. 
  
Tento rošt splňuje také vysoké nároky na komfort a 
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zdravotní aspekty spánku. Lehací plochu tvoří 39 
úzkých vysoce citlivých lamel, které se detailně 
přizpůsobují tvarům a pohybům lidského těla.  
 
Fóliovaný povrch chrání před pronikáním vlhkosti 
do roštu a udržuje tak hygienické podmínky uvnitř 
lůžka, proto je doporučován také pro alergiky.  

 

 

ARBYD CZ VYBAVILI LÉKÁRNU FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI 

 

 
 
Dominantou vybavení lékárny Fakultní 
nemocnice v Plzni je atypický prodejní pult, 
pohledově dělený na jednotlivá prodejní místa. 
 
Prodejní regály jsou členěny pro praktické a 
přehledné využití úschovy léků. Zde jsou mimo jiné 
použity speciální lékárenské výsuvy. Prostor pro 
zákazníky lemuje masivní lavice s kovovou 
konstrukcí a jednoduché odkládací stolky. 
 
Interiér lékárny dle projektu Martina Drnce, DiS. 
vyrobila společnost ARBYD CZ s.r.o. Stejně tak 
ARBYD CZ provedli montáž. Za koordinaci výroby 
a montáží až do finálního předání kompletní 
zakázky zodpovídala projektová manažerka Hana 
Rychtářová, DiS. 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

DŘEVOTVAR DRUŽSTVO Z JABLONNÉHO JE ČLENEM AČN 

 
Výrobní družstvo Dřevotvar bylo založeno v 
roce 1951. Tenkrát sdružením 17 drobných 
řemeslníků. Firma se rozvinula a 
zmodernizovala. Dnes je Dřevotvar prosperující 
podnik, který prodává své výrobky do celého 
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světa.  
 
Co do vyráběného sortimentu, má společnost 
poměrně široký výrobní záběr. Jednak družstvo 
vyrábí nábytek, který je určen pro tuzemský trh. 
Tento nábytek vyrábí Dřevotvar převážně z 
dřevotřískových desek. Dokončení bývá přírodní 
bukovou dýhou v kombinaci s masivním dřevem. 
Dále je to nábytek vyráběný v sériích dle 
specifikací zákazníka. Takto sériově vyráběný 
nábytek je vyráběn z MDF. Povrchové dokončení 
bývá pigmentovým lakem. Nebo se jedná o 
laminované dřevotřískové desky v kombinaci s 
masivním dřevem. Nábytkové dílce bývají vyráběny 
z plošných materiálů jako MDF a dřevotřískových 
desek s povrchovou úpravou pigmentovým lakem. 
  
Dále je Dřevotvar jedním z největších výrobců 
dřevěného kuchyňského náčiní v Evropě. Nabízí 
širokou řadu vlastních značkových výrobků, mlýnky 
na koření a další dřevěné doplňky.  Dřevěné 
výrobky jsou vyváženy do celého světa, především 
do západní Evropy. Krom toho vyrábí Dřevotvar  
pro německý trh altány. Společnost provozuje i 
vlastní kovovýrobu. 
 

 
 
 

DESIGN SHAKER O KROK BLÍŽ! 

 
Jedním z klíčových projektů veletrhu FOR 
INTERIOR je jíž po řadu let přehlídka designu 
v interiéru, DESIGN SHAKER. V letošním roce 
budou z podia uprostřed DESIGN SHAKERU 
předány ceny NÁBYTEK ROKU 2018. Letos budou 
tyto ceny předány všem sedmi oceněným, přičemž 
jeden výrobek bude vítězný. 
 
Již za měsíc představí DESIGN SHAKER řadu 
známých jmen, ale i nováčky. Sedmý ročník jarní 
přehlídky českého i zahraničního designu DESIGN 
SHAKER, který se koná letos ve dnech 22.–25. 3. 2018 
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, představí řadu 
známých jmen, ale i naprosté nováčky.   
 
Představí se například firma Konsepti, jejíž historie 
sahá až do roku 1995. Konsepti budou mimo jiné 
prezentovat značku KARTELL. Dále se představí Casa 
moderna, JAP nebo letošní nováček Justin Design. 
Foukané sklo z českého olovnatého křišťálu představí 
designér Michal Červa. Designér a umělec Ivan Jurečka 
si pro letošní přehlídku připravil nový 3D objekt. Značka 
LUSITO představí návrhy na vybavování dětských 
pokojů. Firma Benlemi, představí svůj originální český 
nábytek z přírodních materiálů. 
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