/číslo 3/ březen 2018
VYHLÁŠENO OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018
První den konání veletrhu nábytku a interiérů
FOR INTERIOR (v rámci souboru veletrhů FOR
HABITAT) v Praze Letňanech, byla ve čtvrtek
22. března 2018 vyhlášena cena Asociace
českých nábytkářů, NÁBYTEK ROKU 2018.
Jedná se o devátý oficiální ročník ocenění
NÁBYTEK ROKU.
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU
2018 je kolekce „ALBA“, kterou pro výrobní
společnost TON a.s., navrhl italský designér
Alexander Gufler. Další výrobky, které Asociace
českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise
považuje za mimořádně zdařilé, jsou: Komoda
„DIAMOND LONG“, společnosti ARBYD CZ s.r.o.,
pohovka „ARC“, výrobní společnosti FORM, spol. s
r.o., postel „BETINA“, výrobní společnosti JELÍNEK
- výroba nábytku s.r.o., Kolekce „MARANI“, výrobní
společnosti LUGI s.r.o., kolekce „NONA“, výrobní
společnosti mminterier, „STŮL POLYGON“, výrobní
společnosti Sykora spol. s r.o.
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):

MOBITEX S PŘEHLÍDKOU GRAND PRIX MOBITEX
Od středy 25. do soboty 28. dubna se na
brněnském výstavišti uskuteční další ročník
veletrhu nábytku a interiérového designu
MOBITEX.
Jeho
vystavovatelé
představí
nejnovější trendy ze světa nábytku, osvětlení,
designu a dalšího vybavení interiéru. Nabídku
vystavovatelů doplňují odborná poradenská
centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku.
Ani v letošním roce nebude chybět přehlídka
Grand Prix MOBITEX.
V Do letošního ročníku studentské sekce soutěžní
přehlídky Grand Prix Mobitex se přihlásilo 105
studentů z 5 českých škol. Pro tento ročník je
navrženo široké téma Návrat k přírodě. Z 96
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GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR
INTERIOR

PARTNEŘI OCENĚNÍ:

přihlášených výrobků bylo odbornou komisí
vybráno přes 80 prací k vystavení od 90 studentů.
Více informací: www.bvv.cz/mobitex .
ALBA – VÍTĚZNÝ VÝROBEK NÁBYTKU ROKU 2018 OD TONu
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU
2018 je kolekce „ALBA“, kterou pro výrobní
společnost TON a.s., navrhl italský designér
Alexander
Gufler.
Hodnotitelská
komise
pracující při Asociaci českých nábytkářů ve
shodě dodává: „Jedná se o křeslo, které se
vyznačuje úžasnou ergonomickou přesností.
Čalounění
je
vyrobeno
mimořádně
profesionálně, což má efekt na vysoce
pohodlné sezení“.
Designér Alexander Gufler ke kolekci ALBA řekl:
"Pocházím z Itálie, proto zřejmě vyhledávám
kvalitní jídlo, pití a podniky. Jejich atmosféra a
filozofie mě plně inspirovala“. Kolekce ALBA,
kterou tvoří židle, křeslo a lounge křeslo, proto
kombinuje nadčasovost s řadou svěžích detailů.
"Pojícím prvkem je tvar sedáku s taštičkovými
pružinami a nožní konstrukce z masivního dřeva.
Na ni navazuje opěrka, která je vzadu prodloužena
až pod úroveň spodní hrany oválného sedáku,"
dodal Gufler. Gastronomie se prolnula také do
názvu novinky. Alba je odkazem na italské město v
oblasti Piemont, které je známé produkcí lanýžů.
Kromě ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK - NÁBYTEK
ROKU 2018 bylo již křeslo oceněno titulem
German Design Award Winner a Nejlepší nový
nábytek na výstavě Designblok 2017. Celá kolekce
pak uspěla v prestižní soutěži Good Design a
EDIDA v kategorii Sedací nábytek.
ARBYD CZ MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018
Komoda „DIAMOND LONG“, společnosti
ARBYD CZ s.r.o.,design: ARBYD CZ s.r.o.
Hlavním záměrem návrhu řady DIAMOND je
propojení elegantního čistého vzhledu s
nadčasovým pojetím designu. DIAMOND, díky
svým čistým plochám nalezne vynikající
uplatnění jako doplněk současných moderních
interiérů.
Lakovaný povrch ve vysokém lesku dodává
komodám sametovou hebkost a opticky změkčuje
zalomené a atypicky řešené zásuvky. Ty jsou
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nepřehlédnutelným jednotícím poznávacím znakem
celé řady. Vnitřky zásuvek jsou vykládané kůží a
doplněné variabilním organizérem pro úschovu
šperků.
FORM MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018
Pohovka „ARC“, výrobní společnosti FORM,
spol. s r.o., design: Josef Barták a Martin
Beinhauer. Čalouněná souprava ARC je
modelem čalouněné lavice se samostatnou
podnožkou – taburetem a policovou skříňkou
za opěradlem. Charakteristickým rysem modelu
je obloukový tvar s dynamicky se zužujícím
sedákem a stejně se zužující policovou
skříňkou, dynamický vzhled dále umocňuje
klínovitě proměnlivá výška opěradla.
Základní
tvarové
řešení
je
vymezeno
nesoustřednými kružnicemi o shodném poloměru R
6000 mm. Sedák je členěn na tři díly, tak aby
přistavená podnožka – taburet shodně zaoblenou
stranou mohla přesně navázat na jeden díl sedáku.
Model má jednu čalouněnou područku a je ustaven
na trubkové podnoži s nožkami v rozích sestavy.
Lavice s podnožkou a policovou skříňkou je
modelem z vícečetné řady zachovávající základní
principy lavice.
JELÍNEK MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018
Postel „BETINA“, výrobní společnosti JELÍNEK
- výroba nábytku s.r.o., design: Jochen Flacke.
Postel BETINA je základem ložnice BETINA.
Jedná se o bio nábytek z dřeviny ZIRBE. ZIRBE
je vysokohorská alpská dřevina. Dvojlůžko
BETINA je charakteristické vysokým zaobleným
čelem s celodřevěnou výplní. Noční stolky
navazují na linii bočnic lůžka a jsou vetknuty do
zaobleného čela.
Zaoblené hlavové čelo přímo vybízí k lenošení v
posteli. Pevné masivní dřevo je u postele BETINA
odlehčeno výrazně ustoupeným soklem. Celá
postel včetně důmyslně připevněných nočních
stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit
„spánku v oblacích“. Levitující řešení předchází
možnosti nepříjemného zakopnutí o sokl postele.
Rostlé dřevo je zdůrazněno výrazným zaoblením
hran, které mají funkční i ergonomický význam,
především u bočnic postele při dosedání na
matraci a pak na všech vnějších exponovaných
hranách nábytku.
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Každý díl nábytku ZIRBE je perfektně ručně
vybroušen a není povrchově upraven žádným
lakem ani olejem. Jen tak může čisté dřevo volně
dýchat. Samosvorný kolíkový spoj zajišťuje
vysokou stabilitu postele.
Jednatel společnosti, Ing. Tomáš Jelínek dodává:
„V postelích z dřeviny ZIRBE od JELÍNKA není
použit žádný kov. V pryskyřici dřeviny ZIRBE se
nachází ve vysoké koncentraci látka pinosylvin,
která výrazně voní a působí léčivě. Uvolňovaná
esence ničí choroboplodné zárodky, působí
desinfekčně a odpuzuje moly a hmyz. Nábytek ze
ZIRBE ložnici příjemně provoní a blahodárně
působí na lidský organismus“.
LUGI MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018
Kolekce „MARANI“, výrobní společnosti LUGI
s.r.o., design: Vincent Marani. Součástí kolekce
MARANI je rozměrově velkorysý jídelní stůl "
MARANI " s deskou z masivních dubových
trámů. Stůl byl následně doplněn o lavici,
knihovny a odkládací stolky.
Americký architekt Vincent Marani pro LUGI vytvořil
ucelenou kolekci postavenou na poctivém
dubovém masivu spoutaném v ocelových
konstrukcích. Stůl je zcela výjimečný svými
nadstandardními rozměry, a zejména sílou desky,
která je 90 mm. Vincent Marani říká: "Když
architekti navrhují nábytek, používají materiály jako
základní stavební prvky návrhu, zejména jako Mies
van der Rohe a Le Corbusier. Já jsem použil
tradiční architektonické materiály: ocel a dřevo.
Ocel jsem použil pro její výborné technologické
vlastnosti. Masivní dřevo jsem použil jak pro jeho
vlastnosti, tak i díky jeho kresbě. Dřevo je prvek,
kterého se dotýkáte".
mminterier MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018

Kolekce
„NONA“,
výrobní
společnosti
mminterier, design: René Šulc. Kolekce NONA
je subtilní, organicky měkké tvarosloví s
důrazem na ergonomii a pohodlí. I přes
zaoblené
organické
tvarosloví
vycházejí
základní formy z přímkových ploch.
Nicméně všechny plochy jsou lehce vyklenuté, aby
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tvary měly určité napětí. Vnější formy kolekce jsou
v jednoduchých minimalistických tvarech s
důrazem na provedení detailů. Celkově tak
pohovka i křeslo předpokládá zvenku určitou
vizuální střídmost a jednoduchost, která bude v
interiéru nekonfliktní a nadčasová. Vnitřní tvary
směrem k sedícímu jsou tvarově a ergonomicky
propracované.
SYKORA MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018

„STŮL POLYGON“, výrobní společnosti Sykora
spol. s r.o., design: Angelika Akova / Polystone
+ SYKORA. Koncepce stolu POLYGON je přímá
interakce s kuchyní DIAMOND. Svou myšlenkou
POLYGON odkazuje na industriální design s
použitím precizně vybraných materiálů.
Nosnou konstrukci vyrobenou z kovových profilů,
doplňuje dřevěný rám z masivního dubu. Výběr
materiálu pro stolovou desku definuje maximální
funkčnost a uživatelský komfort. Na trhu materiálů
s pracovními deskami je velkoformátová keramika
NEOLITH nejprogresivnějším materiálem.
TON MÁ DO MILÁNA PLNĚ NABITO!
Společnost TON pro letošní veletrh Salone del
Mobile připravila šest novinek. Bezesporu
vizuálně nejzajímavějším obohacením portfolia
bude lounge křeslo Chips české designérky
Lucie Koldové. Kromě něj přibydou také nové
stoly Chop a Ink, konferenční stolky Anix,
pohovka Dowel, barová židle Leaf s opěrkou a
barová varianta židle Ironica. Všechny produkty
si bude možné poprvé prohlédnout od 17. do
22. dubna 2018 v hale 12, stánku B3/C4.
Lounge křeslo Chips
"Ráda pracuji s průsvitnými materiály. V tomto
návrhu jsem proto použila opticky lehký, avšak
záměrně předimenzovaný opěrák z perforované
textilie, který je orámovaný ručně ohýbaným
dřevem," popsala klíčové prvky designérka Lucie
Koldová.
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Značku TON od dubna obohatí také několik nových
stolů. Stoly Chop a Ink "Navrhnul jsem praktický
produkt a přitom použil velmi jednoduché a
minimalistické tvarosloví. Dřevěný masiv je totiž
krásný sám o sobě a chtěl jsem, aby struktura a
barevnost byly základem designu," popsal inspiraci
při tvorbě novinky Chop slovenský designér Michal
Riabič. Stůl zaujme přechodem plátu do netradičně
čepované nohy přes malý rádius, bočními
"klapkami", opravdovou specialitou je však deska.
"Dřevo je lepené v příčném směru, čímž pro mě do
produktu vstoupil také rytmus. Výhoda je také v
tom, že se v takto položených dílcích zcela skryje
také možná rozkladatelnost. Plát si však vyžaduje
výrobu na míru, což vezme dost času," dodal
Riabič.
Z jeho ateliéru vzešel také druhý z jídelních stolů,
Ink. "V tomto případě jsme hledali ideální balanc
mezi pevností a subtilním dimenzováním všech
dílů," uvedl Riabič. "Masivní dřevěný stůl s
extrémně tenkou linií desky je technologicky velmi
náročná disciplína, hřiště pro designéra je přitom
velmi malé. Proto jsem se zaměřil na jemně
tvarované, téměř trojúhelníkové nohy," dodal
designér. Ty prostupují také do tenkého plátu a
vytváří v něm decentní výrazový prvek.
Kromě
stolů
jídelních
přibyde
také set
konferenčních stolků Anix od Lime studia. "Stolky
jsme navrhli po návštěvě výrobních prostor TONu.
Inspirovaly nás úžasné technologické postupy,
které se zde používají. Díky tomu mohl téměř celý
produkt vzniknout z masivního dřeva, za což jsme
rádi, protože se jedná o udržitelný materiál," popsal
designér Panos Vasiliou. Anix na první pohled
zaujme způsobem, jakým jsou nožky z kulatých
profilů vyříznuty, aby vyhovovaly desce v kruhovém
nebo oválném tvaru.
Lime studio pro TON rozšířilo také řadu Dowel, ke
které přibyla dvoumístná pohovka. Vysoká opěrka
umožňuje sedět na křeslu několika způsoby a
předurčuje jej k využití nejen v domácnostech, ale
také hotelových či kancelářských prostorách, které
chtějí vypadat více uvolněně.
Poslední novinky potěší majitele barových stolů a
pultů. Nové vysoké a nízké varianty se dočkaly
hned dva produkty. Kolekci Leaf od italského studia
E-ggs rozšiřuje od letošního roku také barová židle
s opěrkou, která nabízí při sezení větší pohodlí.
Použitím materiálů i tvary je sjednocená s židlí této
kolekce. Barová židle rozšíří také zákazníky
oblíbený model Ironica z roku 1987.
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NOVÁ KOLEKCE KANCELÁŘSKÝCH ŽIDLÍ SWING OD LD SEATING
Mezi první významné novinky letošního roku
patří uvedení nové kolekce kancelářských a
konferenčních židlí s názvem SWING od
výrobní společnosti LD seating.
Společnost LD seating představuje jednotlivé
modely série SWING. Mezi ně patří kancelářská
židle s pětiramenným křížem v čalouněné i
síťované verzi opěráku. Opěrák tvoří hladké linie a
plynulé přechody mezi sedákem a opěrákem.
Zakulacené a zaoblené tvary jsou zde dominantní.
Mezi vlastnosti patří velkorysá sedací plocha,
volitelný posuv sedáku důmyslně zakomponovaný
do krytu sedadla a možnost osazení židle
uživatelsky
nejpřívětivějším
synchronním
mechanismem SYQ s rychlonastavením odporu
opěradla.
Obě verze, čalouněné i síťované opěradlo, lze
doplnit
o
nastavitelnou
hlavovou
opěrku.
Kancelářské židle doprovází konferenční sezení v
podobě jednacích židlí se síťovaným opěrákem ve
čtyřnohé a „pérové“ variantě podnože. Sérii uzavírá
celočalouněná konferenční židle na „pérové“
podnoži s područkami.

PROFIL NA DESIGN SHAKERU
Vnímání všemi smysly, precizní minimalismus,
forma následovaná funkcí, modularita a etika,
to jsou základní body nového konceptu
kancelářských prostorů představené na stánku
společnosti PROFIL NÁBYTEK na veletrhu FOR
INTERIOR v rámci přehlídky designu, Design
Shaker.
Ústředním produktem stánku byl nový stůl nesoucí
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název TAK. "Té", "Á", "Ká" jsou písmena, která se
propisují do konstrukce, spojů a detailů nové
kancelářské kolekce. Ta vychází z úspěšné řady
modulárního nábytku MOVE ME, kterou navrhla
dvojice designérek ze studia Schwestern.
Celý stánek představil místo k práci, kde jednotlivé
prvky v kombinaci se správně navrženým
prostorem a jeho správným užíváním, působí
pozitivně a nerušivě na naše smysly. Místo je
vhodné k soustředění i potkávání. Nechybí v něm
rostliny, chytré detaily, ale například i inovace v
podobě "telefonní budky". To vše je vyrobeno z
nadčasových a trvanlivých produktů, které zajišťují
dobrou údržbu a dlouhodobou udržitelnost.
ARBYD CZ REALIZOVALI KANCELÁŘE PRO FIRMU EPLCOND

Společnost
EPLcond
a.s.
sídlí
ve
zrekonstruované budově, kterou navrhl Ing.
Arch. Luboš Kouřim. Šedá nástavba budovy je
právě jeho dílem a mimo jiné se také podílel na
návrzích interiéru kanceláří.
Recepce v přízemí a velká recepce v patře,
zasedací místnosti a zázemí společnosti navrhl
projekt manažer společnosti ARBYD CZ, Pavel
Šefl, DiS.
Celý interiér je propojený jednotným vzhledem, a to
díky kombinaci šedé a bílé barvy s krémovými
odstíny a dřevem. Spol. ARBYD CZ s.r.o. dodala
všechny atypické nábytkové prvky, stoly, kuchyňky,
recepce a sedací nábytek. Mimo jiné ARBYD CZ
doplnil také recepci o plastické logo společnosti
EPLcond a.s.

FOR INTERIOR V RÁMCI FOR HABITAT JE ZA NÁMI!
Více než 36 000 návštěvníků zavítalo ve dnech
22. - 25. 3. 2018 do PVA EXPO PRAHA v
Letňanech na soubor veletrhů FOR HABITAT,
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FOR INTERIOR, FOR GARDEN, DESIGN
SHAKER, DESIGN V KOUPELNĚ a BYDLENÍ,
NOVÉ PROJEKTY. Téměř 600 vystavovatelů v
šesti veletržních halách dohromady představilo
ucelený přehled aktuálních trendů a novinek v
jednotlivých oborech.
Zájem o FOR INTERIOR, byl opět velký, jak z řady
odborné, tak široké veřejnosti. Výběr interiérového
vybavení je zkrátka nesmírně důležité a příležitost
si na jednom místě vše vyzkoušet, poradit se a
případně získat výhodnou nabídku je stále v
popředí zájmu.
Letos se nově představil projekt DESIGN V
KOUPELNĚ, kde se prezentovaly prestižní firmy
tohoto oboru a jejich produktové novinky. Svou
prestiž má dlouhodobě také přehlídka DESIGN
SHAKER, nově kurátorována Ing. arch. Hanou
Medkovou. Přehlídka připravila ideální mix mezi
osvědčenými značkami a začínajícími designéry.
AČN NA TISKOVÉ KONFERENCI PREZENTOVALA NEJNOVĚJŠÍ DATA
Český nábytkářský průmysl roste již sedmým
rokem v řadě. Český nábytek se daří úspěšně
exportovat. Ačkoliv loňská exportní výkonnost
oproti roku 2016 mírně poklesla, objem exportu
se oproti roku 2016 zvednul. Tuzemská
spotřeba nábytku stále roste pozvolným
tempem.
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další
růst. Asociace v září loňského roku vydala
předpoklad, že výroba vzroste na 45,18 mld. Kč.
Potvrzené výsledky za loňský rok nyní ukazují, že
produkce vzrostla méně, než jsme očekávali, a to
na 44,68 mld. Kč. Produkce nábytku se v ČR
zvedla ze 44,64 miliard v roce 2016 na 44,68
miliardy Kč v loňském roce. To je oproti
předchozím létům velmi mírný nárůst. Je možné,
že nábytkářský průmysl tímto naráží na lidské
limity. Další růst bude pravděpodobně podmíněn
investicemi do moderních technologií a robotizace.
A samozřejmě vzhledem k proexportní orientaci
bude velmi záležet na kurzu koruny.
Růst tuzemské spotřeby nábytku je oproti
předchozím letům vyrovnaný. Dobré výsledky
nábytkářského průmyslu se stále opírají o exportní
úspěšnost. Faktor růstu objemu dováženého
nábytku ze zahraničí zůstává v podstatě
vyrovnaný. Dále se zvyšuje podíl importu na
tuzemské spotřebě. Podíl importu na tuzemské

9

spotřebě v loňském roce přesáhl již 52%. Exportní
výkonnost českého nábytkářského průmyslu
poklesla na 18,78%, ale objem vyváženého
nábytku se zvednul z 27,02 mld. Kč v roce 2016 na
27,28 mld. Kč v roce 2017.
U exportovaného nábytku z ČR, jsme po létech
růstu nyní svědky poklesu ceny vyváženého
nábytku. Tento pokles lze ovšem vysvětlit změnou
kurzu české koruny, respektive posílením
tuzemské měny. Je tomu proto, že drtivá většina
exportérů má smlouvy v eurech. Za jeden kilogram
exportovaného nábytku v roce 2017 byla průměrná
cena 76,10 Kč. Oproti tomu cena importovaného
nábytku již druhým rokem klesá. Mezi léty 2016 a
2017 vidíme poměrně strmý propad ceny
importovaného nábytku. V roce 2015 dosáhla cena
importovaného nábytku 66,38 Kč/kg. V roce 2016
cena spadla na 64,64 Kč/kg. A v roce 2017 je strmý
propad na 50,08 Kč/kg. To je propad, který
rozhodně již nelze vysvětlit kurzovými rozdíly.
Pokračuje tedy trend dovozu stále levnějšího
nábytku a samozřejmě nábytku méně kvalitního.
(Statistiky samozřejmě zahrnují i luxusní a velmi
drahý nábytek, který se k nám též dováží).
Stále platí, že největšími importéry nábytku do
České republiky jsou zejména velké specializované
nábytkářské markety. Největší podíl na importu
nábytku do České republiky má Polsko, následuje
Německo, třetí je Čína, čtvrtá Itálie. Největší část
exportu míří do Německa, s velkým odstupem
následuje Slovensko a Francie.
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