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/číslo 7/ srpen 2018 
 

TON MÁ RED DOT! 

 
TON má letos již druhý Red Dot. Tentokrát 
bodoval box Collection. Porotce v mezinárodní 
soutěži Red Dot Award značka TON tento rok 
nezaujala pouze produkty, ale také tiskovými 
materiály. V polovině srpna za nový komplet 
katalogů a vzorníků Collection získala titul 
Winner v kategorii Communication Design 
2018. Letos se o něj ucházelo 8 600 projektů ze 
45 zemí. 
 
"Ocenění je vždy potvrzením, že naše práce 
směřuje správným směrem. Jsme rádi, že se to 
týká nejen produktového portfolia, ale také 
komunikační strategie. Připravit totiž z České 
republiky materiály, se kterými pracují lidé z 
různých cílových skupin ve více jak šedesáti 
zemích světa má vysoké nároky na čas i přípravu," 
uvedl Jan Juza, marketingový ředitel značky TON. 
Aktivní práce na novém katalogu a boxu, který byl 
představen 17. 4. 2018 na veletrhu Salone del 
Mobile, začala hned pár měsíců po vydání toho 
předchozího, na podzim roku 2016. Celý tým více 
než dvaceti lidí z interního týmu TONu i externích 
odborníků jej tedy připravoval téměř dva roky.  
 
O grafickou podobu a koncepci se postaralo 
pražské studio Marvil, konkrétně Pavel Zelenka, Jiří 
Karásek a Tereza Pavelková. Koncept navazuje na 
dvě předchozí vydání. "Čtenáři má nejen 
srozumitelně představit produktové portfolio a 
nabídku materiálů, ale také umožnit poznat značku, 
její filozofii a hodnoty. Je to vlastně kniha, která 
odkrývá naše DNA," vysvětlil Juza. Tentokrát si k 
tomu TON prostřednictvím ústředních fotografií 
přizval fotografa Dušana Tománka. Ten zachytil 
atmosféru výrobního procesu i okolního kraje v 
duchu steampunku, který stejně jako TONem 
využívaná technologie ručního ohýbání dřeva 
pracuje s motivem páry.  
 
Interiérové produktové snímky pořídil Martin Chum 
v původních prostorách závodu, vystavěného v 
roce 1861. Na stylingu pracovala Michaela 
Tomišková, která výběrem doplňků a svítidel do 
katalogu zahrnula také řadu dalších, převážně 
českých značek a designérů. Třetím fotografem, 
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pracujícím na freestandových snímcích byl Lukáš 
Pelech. "S motivem továrny, jejího okolí a 
výrobního procesu pracujeme rádi. Je to něco, čím 
se ne všechny firmy v dnešní době mohou 
pochlubit. Výzvou pro nás je, nacházet v ní nová 
témata a styl zpracování, abychom se nevykrádali 
a naše zákazníky nezačali nudit. Zdá se, že se 
nám to zatím stále daří," podotkl s úsměvem Juza. 
. 
  

 

LD SEATING OTEVÍRÁ NOVÝ SHOWROOM V BOSKOVICÍCH   

 

 
 
V loni na podzim v LD seatingu kolaudovali 
novou výrobní halu. Tím se ovšem budování 
firmy nezastavilo. Nyní přebudovali i kanceláře 
a showroom v Boskovicích. 
 
Rozšíření technického oddělení a expedice 
společně s novým showroomem přinese další 
potenciál k naplňování filozofie firmy. „Nabídnout a 
zaujmout zákazníka kvalitním a osobitým sezením“. 
Říká Jakub Huráb z obchodního oddělení. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

DALŠÍ NOVINKA OD AHORNU 

 
 
Tři varianty spaní v jednom, to nabízí rozkládací 
postel od AHORNU. Pokud často řešíte málo 
prostoru v dětském pokoji, kam uložit návštěvu, 
jak vyřešit spaní třeba na chalupě nebo v 
penzionu, oceníte rozkládací postel Duelo. Díky 
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maximální variabilitě ji lze využít jako 
jednolůžko, dvoulůžko či jako dvě samostatná 
lůžka.  
 
Při vývoji v AHORN CZ dbali především na 
hledisko pohodlného a zdravého spaní. Součástí 
postele je postelový rošt s 28 lamelami. Ve 
středové části roštu se nachází posuvné objímky, 
které umožňují uživateli upravit si tuhost lůžka dle 
pocitu vlastního pohodlí. Velkou předností je také 
snadná a rychlá manipulace při rozkládání.  
 
Lehká konstrukce postele umožňuje rozložení na 
komfortní dvoulůžko za méně jak 15 vteřin.  Díky 
kolečkům umístěným na výsuvné části lůžka lze 
postel jednoduše rozložit na podlaze i na koberci. 
Vzhledem k tomu, že s postelí je často 
manipulováno byla zvolena stabilní konstrukce z 
bukového masivu, který se vyznačuje pevností a 
odolností. 
 
Lůžko lze libovolně doplnit o jakoukoliv matraci s 
maximální výškou 18 cm. Jako ideální kombinaci 
ze sortimentu matrací AHORN se doporučuje 
oboustranná matrace Dara, která kombinuje dva 
typy pěn s různou tuhostí. 
 

 

 

 
 

 

ANONYMNÍ OHÝBANÝ NÁBYTEK 

 
Výstava „Anonymní“ ohýbaný nábytek je 
zaměřena na poválečnou produkci ohýbaného 
nábytku národního podniku TON a na tvorbu 
podnikových návrhářů Antonína Šumana, 
Radomíra Hofmana a Josefa Macka. 
Představuje modely vyráběné sériově i cenné 
experimentální návrhy, které reprezentovaly 
českou průmyslovou výrobu na zahraničních 
výstavách a získaly významná ocenění.  
 
Ohýbaný sedací nábytek z poválečných desetiletí 
je v mnoha domácnostech dosud užíván. O jeho 
životaschopnosti svědčí i fakt, že přichází znovu do 
módy, stává se sběratelským artiklem, nabízí 
inspiraci pro současnou tvorbu. O návrhářích, kteří 
se na vývoji nových modelů v této době podíleli, se 
nikdy příliš nemluvilo, jednotlivé modely byly 
uváděny pod výrobním číslem, nikoliv se jménem 
autora. Cílem výstavy je představit ve výběru 
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nejzajímavější, nejběžnější, nejžádanější dobové 
modely a alespoň symbolicky připomenout jejich 
tvůrce, podnikové návrháře firmy TON Antonína 
Šumana, Radomíra Hofmana a Josefa Macka. 
 
Výstavu připravilo Národní centrum nábytkového 
designu, o. p. s., před čtyřmi lety pro zámek v 
Bystřici pod Hostýnem. Po reprízách v galerii 
Slovenského centra dizajnu v Bratislavě a na 
veletrhu Mobitex je unikátní kolekce poválečného 
ohýbaného nábytku ze sbírky akciové společnosti 
TON do 16. září 2018 k vidění v Městské galerii 
Otrokovice.  
 
Poděkování za uskutečnění výstavy patří jednateli 
společnosti RIM CZ a současně jednomu ze členů 
zdejšího Fotoklubu, panu Rudolfu Fukalovi, který 
se zásadně podílel na organizaci i vlastní realizaci.  
 

 
 

 
 

SPOLEČNOST KARÁSEK ZÍSKALA CERTIFIKÁT ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK  

 
Společnost Karásek je renomovaným výrobcem 
kuchyní, ale nejenom kuchyní… Nyní získala 
prestižní ocenění Česká kvalita – Nábytek. 
Česká kvalita je státní program podpory kvality.  
 
Společnost Karásek vyrábí kuchyně v mnoha 
různých stylech. Klasický design, minimalismus, a 
mnoho dalších stylů. Nyní společnost úspěšně 
prošla certifikačním procesem a byla jí udělena 
značka kvality na zakázkovou výrobu nábytku, 
Česká kvalita - Nábytek. 
 

  

 
 
 

 

ARBYD CZ – DALŠÍ EXKLUZIVNÍ INTERIÉR 

 
Interiér společnosti Dimension Data ve 
spolupráci s Aukett s.r.o. a Albatros design, 
s.r.o. ARBYD CZ s.r.o. měl možnost podílet se 
na realizaci interiérů společnosti Dimension 
Data. Dle návrhu od Ing. arch. Jany Lehotské a 
Ing. arch. Dominiky Turčániové byly dodány 
nábytkové prvky jako vestavné kuchyňky, 
barové pulty, rámy s čalouněním, interiérové 
rámy, jednací stůl a stoly do phone a video 
boxů. 
 
Jednotícím prvkem této realizace jsou interiérové 
rámy a to jak v černém, tak v bílém lesku. Svoji 
funkčnost plní jako čalouněné lavice, tak i jako 
stěna pro umístění obrazovek v jednací místnosti. 

      

 
 

 
 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2
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Kuchyňka v černém lesku koresponduje s jedním z 
rámů a je doplněna kamenným dekorem na 
skříňkách a lakovaným sklem v zelené barvě. 
 
„Vstupní kuchyňka společnosti v bílém lesku je 
doplněna výrazným logem Dimension Data. Tím 
také vytváří dojem, že se jedná o recepci. Nicméně 
plní funkci kuchyňky s úložnými prostorem a 
barovým pultem“. Říká Kateřina Winnová ze 
společnosti ARBYD CZ. 
 

 

 
 

 
 

MOBITEX 2019 V NOVÉ PODOBĚ! 

 

 
 
MOBITEX se v roce 2019 představí v nové 
podobě. Veletrh nábytku a interiérového 
designu MOBITEX se v novém roce představí 
hned s několika novinkami. Největší změnou je 
přesun termínu konání na začátek jara na 27. 2. 
- 2. 3. 2019 .  
 
Díky tomu budou moci návštěvníci MOBITEXu jako 
první spatřit novinky pro sezonu 2019, protože se 
tímto stává prvním středoevropským nábytkářským 
veletrhem v roce. Hlavním tématem veletrhu bude 
projekt Chytré bydlení. Projekt zaměřený na 
vybavení interiéru v propojení s mobilními a smart 
zařízeními.  
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-se-
predstavi-v-roce-2019-v-nove-podobe/ . 
 

      
 
 

 
 

https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-se-predstavi-v-roce-2019-v-nove-podobe/
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-se-predstavi-v-roce-2019-v-nove-podobe/
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JAN FICEK - BYT S VÝHLEDEM NA VYŠEHRAD 

 
Krásný, světlý byt s výhledem na Vyšehrad, 
prošel celkovou rekonstrukcí, jejíž design 
navrhlo architektonické studio Artikul (J. Vlček, 
S. Krčilová). Jan Ficek Dřevovýroba realizovali 
veškerý nábytek na míru a další atypické 
detaily. 
 
Celým bytem prochází stěna z probarvených 
dřevovláknitých desek. Ty jsou zajímavé nejen 
svou neobvyklou šedofialovou barvou, ale i svou 
strukturou. V této stěně se ukrývá úložný prostor, 
průhled do světlíku a dveře do komory a ložnice. 
Stěna je na rohu zaoblena, což koresponduje 
zaoblení protilehlé zdi. Na stěnu pak navazuje 
kuchyně s bílými lakovanými povrchy. Ta je řešena 
minimalisticky, jen s nejnutnějším členěním. 
Zajímavý je detail zalícované pracovní desky či 
police těsně nad digestoří.  
 
V ložnici je pak vestavěná skříň, taktéž z 
probarvených MDF. Pod okny ložnice byla řešena 
navíc úložná komoda v bílém laku. Pro koupelnu 
byla vyrobena skříňka pod umyvadlo a police pod 
zrcadlo, v dekoru dubové dýhy. Zvláštní úsilí bylo 
věnováno detailům, jako jsou vyfrézované 
průduchy v nábytku, bezúchytové otevírání, 
bezfalcové dveře a další.  
(zdroj foto: archiv NUX NÁBYTEK). 
 

      
 

 

NOVÁ KNIKA - TVOŘÍME INTERIÉR S ČESKOU DESIGNÉRKOU 

 
Uznávaná česká designérka s více než 
patnáctiletou praxí v oboru vás provede 
jednotlivými kroky při zařizování interiérů či při 
částečné nebo celkové rekonstrukci. Díky jejím 
radám a tipům si vytvoříte skvělý interiér 
odpovídající možnostem a vyhnete se 
zbytečným chybám. 
 
Autorka se v knize dělí o nejužitečnější rady a tipy 
z praxe, které získala během své dlouholeté práce 
s klienty na českém trhu. Kniha je ideální pro 
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všechny, kdo přemýšlí o novém bydlení či o 
celkové nebo částečné rekonstrukci. 
 
Moderní publikace nabízí praktické informace šité 
na míru českému či slovenskému čtenáři. Novinkou 
na knižním trhu v sekci interiéry je kniha "Tvoříme 
interiér s českou designérkou", kterou napsala 
právě česká designérka a současně i autorka řady 
článků Iva Bastlová. Vydává Grada Publishing, a.s. 
V knihkupectví od konce září 2018. 
 

PODZIMNÍ VELETRH FOR INTERIOR 4. - 7.10. 

 
Poslední volná místa podzimního veletrhu FOR 
INTERIOR jsou zaplněna… Veletrh proběhne v 
termínu 4. - 7. 10. 2018, v PVA EXPO Praha, 
Letňany  
 
4.10. zahájí veletrh i AČN tradiční tiskovou 
konferencí. Budou představeny nejčerstvější 
statistická data a bude odstartován další ročník 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2019. Tentokráte 
jubilejní desátý ročník. 
 

      
 

 

 
 

 

 


