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/číslo 9/ říjen 2018  

ZIRBE COLLECTION OD JELÍNKA NA DESIGNBLOKU! 

V rámci letošní výstavy Designblok 2018 
představil Jelínek - výroba nábytku kolekci 
vyrobenou z alpské dřeviny ZIRBE. Dřevina je ve 
světě velmi žádaná pro své unikátní vlastnosti. 
 

Spojením moderních technologií, poctivé řemeslné 
práce a přírodních materiálů přináší Jelínek v 
dřevině ZIRBE také kolekci FLABO z dílny 
německého designéra Jochena Flackeho.  
Zaoblené hlavové čelo postele FLABO přímo vybízí 
k lenošení v posteli. Pevný masivní vzhled je 
odlehčen 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 nohy postele. 
 
Dle studie institutu JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH má pobyt v prostředí 
ZIRBE pozitivní vliv na zdraví. Během osmi 
hodinového spánku se sníží tepová frekvence 
spáče až o 3500 srdečních tepů, což představuje 
asi jednu hodinu srdeční aktivity. To má velmi 
pozitivní vliv na kvalitu spánku. Spánek je díky tomu 
hlubší a klidnější. Nábytek z dřeviny ZIRBE vyrábí 
Jelínek záměrně bez kovových spojů a povrchové 
úpravy, aby bylo působení ZIRBE na lidský 
organismus co nejpřirozenější.  

 

 
 

 
 

 
 
  

DESIGNOVÝ DĚTSKÝ POKOJ? JDE TO! - NOVINKA OD DOMESTAVU   

 

 
 
Společnost DOMESTAV s.r.o., ryze český 
výrobce nábytku z masivu, představuje svoji 
novinku z kolekce dětského nábytku – Domino 
Bubbles.  
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V Bubbles se skrývá vše, co dětský nábytek má 
mít: kvalitu, bezpečnost a nadčasovou hravost. 
Kombinuje přírodní materiál (masivní buk, 
smrk), moderní vzdušné tvary, trendy barvy a 
textilie. 
 
Design byl navrhnut tak, aby co nejvíce podporoval 
dětskou kreativitu, dobrodružného ducha a hravost 
při zachování maximální bezpečnosti nábytku. 
Stačí mít základní postel či zvýšené jednolůžko, 
které se doplní textiliemi, jako jsou stany, chrániče, 
opěrky či polštáře. Vhodně zvolená barva či motiv 
textilie pak vdechne pokoji nový, hravější rozměr. 
 
Domestav díky kvalitnímu zpracování, hravým 
tvarům, originálním textilním doplňkům, ať v dekoru 
Comics pro malé superhrdiny nebo v jemných 
barvách Scandi stylu pro malé princezny, posouvá 
design dětského pokoje o krok dál.  

 
 

 
 

TON POPRVÉ V KORTRIJKU 

 
Na 26. ročníku Biennale Interieur v belgickém 
Kortrijku se poprvé představila také značka 
TON. Kromě hlavní novinky tohoto roku, lounge 
křesla Chips designérky Lucie Koldové, se zde 
dočkala premiéry židle a barová židle Valencia 
od španělského dua Yonoh. Prohlédnout si je 
bylo možné od 18. do 22. října v hale 1, stánku 
L42.  
 
"Inspiroval nás rytmus města. Jeho bistra a 
kavárny, kde si chcete dát rychlý oběd či kávu, 
nebo naopak vychutnat dlouhé posezení s přáteli. 
Přesně tomu všemu by měla kolekce Valencia 
svými vlastnostmi vyhovět. Být komfortní, 
nadčasová a praktická," uvedla Clara del Portillo ze 
studia Yonoh.  
 
Kromě těchto vlastností se designéři snažili do 
produktu zakomponovat pro TON signifikantní 
technologii ohýbání. "Hledali jsme ikonický detail. 
Jemný, zároveň však pevný. Našli jsme jej v 
propojení ohnuté zadní nohy s opěrkou z lisované 
překližky," dodala. Kolekce však bezpochyby 
zaujala taktéž velkorysým a pohodlným opěradlem. 
Komfort lze zvýšit ještě čalouněnou variantou. 
Praktické využívání mimo pevné a stabilní 
konstrukce podporuje i možnost stohování na sebe. 
Židli doplňuje také její barová varianta, a to hned ve 
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dvou výškách.       
 
Kromě nové řady Valencia se mohli návštěvníci 
těšit také na hlavní novinku značky TON tohoto 
roku. Česká designérka Lucie Koldová je známá 
prací se sklem a svítidly. Lounge křeslo Chips je 
jejím prvním kusem sedacího nábytku. "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 klíčový prvek designérka Lucie Koldová. 
Impozantní, ale zároveň vzdušný element tvoří ve 
své spodní části jednu ze třech podnoží a nese 
typické tvary bramborového lupínku. Do kontrastu 
je mu postaven masivně působící sedák vyplněný 
taštičkovými pružinami. Technologie používaná u 
ortopedických matrací zajišťuje při sezení vysoký 
komfort a zaručuje stabilitu materiálu i při vysoké 
zátěži. Pohodlí při sezení ještě zvyšuje 
ergonomický variabilní polštář a taburet, 
vycházející z tvarových principů křesla.  
 
Na stánku nechyběly ani některé z dalších novinek 
tohoto roku. Mezi ně patří stoly Chop a Ink 
designéra Michala Riabiče, nová barová varianta 
židle Leaf od E-ggs studia, barová židle Ironica a 
dvojmístná sedačka Dowel s konferenčními stolky 
Anix, navržené Lime studiem. Další výstavou, kam 
značka TON zamíří a představí další nové 
produkty, bude od 14. do 20. ledna 2019 německé 
IMM Cologne.  
  

 
 

  

PROFIL NÁBYTEK NA ORGATECu 

 
Společnost Profil Nábytek, a.s., již vice než 28 
let úspěšně vyrábí nábytek, který citlivě reaguje 
na mezinárodní trendy, inovativní design a 
vysoce kvalitní výrobky na míru. Nyní se Profil 
představil v hale 6 na veletrhu ORGATEC v 
Kolíně nad Rýnem. 
 
Na ORGATECu 2018 Profil prezentoval mimo jiné 
nový progresivní kancelářský koncept TAK. To v 
souladu se současným tématem veletrhu 
"culture@work". Umožnila to i práce s vlastním 
architektonickým týmem a vybudování solidních 
zkušeností. Obchodní ředitel František Čermák 
říká:  „veletrh ORGATEC nabízí nejlepší prostředí 
pro navázání dobrých obchodních vztahů“…  
  

      
 

 
 

  

http://www.profil-nabytek.cz/cs
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ARBYD CZ: OPEN SPACE – MORE THAN A SIMPLE OFFICE 

 

 
 
Moderní open space kanceláře v Praze - projekt 
spol. Tétris Design & Build s.r.o. u jehož 
realizace byl i ARBYD CZ s.r.o.  
 
Kateřina Winnová z ARBYDu říká: „Měli jsme tu 
čest, podílet se na realizaci projektu pro 
celosvětovou společnost a její nadčasové open 
space kanceláře v České republice. Projekt vznikal 
na počátku roku 2018 a výsledek společné práce 
Vám nyní přinášíme“. 
 
Moderní výrobní technologie společnosti ARBYD 
CZ s.r.o., nevšední materiály a dekory, povrchové 
úpravy, sedací nábytek, designové prvky, podhledy 
a světla. Díky snoubení všech těchto aspektů vznikl 
unikátní moderní prostor pro nové nápady a 
kreativní myšlení, které splňují požadavky klienta. 
 

 
  

      
 

 
 
 

 
 
 

  

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA PŘIPRAVUJE GALERII DÝHY! 

 
Již brzy se představí v České republice unikátní 
projekt, na čtyři desítky exkluzivních dýh 
nejrůznějších dřevin. Naleznete zde ziricote, ipe 
či dýha briccoli (krájená z dřevěných kůlů pro 
uvazování lodí v historických mořských 
přístavech), ale i dalších dýh se zajímavou 
kresbou či neobvyklou strukturou. Více z těchto 
dýh lze již nyní nalézt na 
https://www.jfdspeciality.cz/obchod/galerie/ . 
 
Dále budou k vidění impozantní desky z masivního 

      

 

https://www.jfdspeciality.cz/obchod/galerie/
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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dřeva různých dřevin pro výrobu stolů a dalšího 
nábytku, a také nábytek z kolekcí Jan Ficek 
dřevovýroba, na kterém lze dobře prezentovat 
použití dýhy v praxi, možnosti jejího sesazování i 
intarzie. 
 
Galerie dýhy bude otevřena od 15. listopadu 2018 
v továrně Jan Ficek dřevovýroba, v Průmyslové 
ulici č.p. 443 v Chrudimi. Návštěva galerie je 
možná v rámci exkurzí pro profesionály po domluvě 
na emailu svarejckova@jfd.cz . 
 

 
   

  

LED SYSTÉM LOOX OD HAFELE 

 
Loox je velmi dynamicky se rozvíjející systém 
LED osvětlení pro nábytek nebo konstrukční 
prvky interiéru (např. schody, podhledy apod.). 
Vzhledem k rozmachu technologií se v 
současné době systém nesoustředí pouze na 
samotné osvětlení, ale i na řadu dalších 
doplňkových možností jako například USB 
dobíjecí jednotky, sound system (přehrávání 
hudby prostřednictvím chytrých zařízení) nebo 
ovládání osvětlení pomocí aplikací v chytrých 
zařízeních.   
 
Pro další podporu systému na trhu nabízí Häfele 
službu návrhu a specifikace osvětlení pro nábytek 
zdarma. Inspirovat se lze také na simulátoru 
osvětlení, kde je možné vidět, jak teplota barvy 
svítidel ovlivňuje celkovou atmosféru v rezidenčním 
i komerčním prostoru. 
https://www.hafele.cz/cs/info/sluzby/novinky/navrhy
osvetleniloox/85096/  
 

  

 
 

 
 

  

mailto:svarejckova@jfd.cz
https://www.hafele.cz/cs/info/sluzby/novinky/navrhyosvetleniloox/85096/
https://www.hafele.cz/cs/info/sluzby/novinky/navrhyosvetleniloox/85096/
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NOVINKY NA MOBITEXu  

 
Veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX proběhne v příštím roce od 27. 2. do 
2. 3. 2019. Věnován bude mimo jiné 
problematice vhodného výběru nábytku s 
pozitivním dopadem na zdraví.  
 
Nově bude návštěvníkům k dispozici v rámci 
projektu Architekt bezplatný poradenský servis pro 
řešení interiéru bytu či domu. Poradenství zdarma 
bude poskytovat i Cech čalouníků a dekoratérů a 
Klastr českých nábytkářů. Vyhlášena bude soutěž 
GRAND PRIX MOBITEX jak vystavovatelů, tak ve 
studentské kategorii. Proběhne zde mistrovství ČR 
v oboru truhlář a zajímavé budou i doprovodné 
přednášky na téma nových trendů v interiérech. 
Přednášet bude například česká interiérová 
designérka Iva Bastlová. Více informací na: 
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-nove-
nabidne-poradenstvi-architektu/ . 
   

      
 

 

 
 

 

 

https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-nove-nabidne-poradenstvi-architektu/
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/mobitex-nove-nabidne-poradenstvi-architektu/

