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/číslo 10/ listopad 2018  

RIM OTEVŘEL NOVÝ SHOWROOM V KARLÍNĚ 

 
Výrobce kancelářských židlí a nábytku, 
společnost RIM, otevřela 8. listopadu 2018 nový 
showroom v budově Butterfly v pražském 
Karlíně. Slavnostního otevření se osobně 
zúčastnil také autor tří nových kolekcí židlí RIM 
– rakouský designér Kai Stania, který zde 
představil nové trendy v kancelářském sezení. 
 

Interiér navrhlo renomované studio VRTIŠKA-ŽÁK. 
Otevření se zúčastnili jednatelé a partneři 
společnosti RIM, obchodní zástupci, architekti a 
designéři. Novinky v kancelářském sezení představil 
vídeňský designér Kai Stania, jenž se zaměřuje na 
produktový design, módní doplňky i nábytek. 
 
Hlavním trendem je dle jeho slov posun od 
klasických kancelářských židlí směrem k měkkému 
sezení (tzv. soft seating), kterému je v novém 
showroomu věnována značná pozornost. „Došli 
jsme k bodu, kdy je v kancelářích měkké sezení 
mnohem důležitější než pracovní stůl. Představte si 
kancelář, ve které bude právě pouze soft seating a 
už nebudete potřebovat žádný pracovní stůl. 
Taková vize je sice extrémní, ale je to vývoj, který v 
budoucnosti očekávám. Jako u všech židlí, které 
jsem navrhl, tak i u designu pro RIM byl základní 
komfort. Myslím, že sezení je určitou formou 
socializace. Tím že se posadíte, dáváte najevo, že v 
rozhovoru zůstanete a máte chuť komunikovat. 
Proto je výběr správné židle k sezení tolik důležitý,“ 
vysvětluje Stania. 
 
Na slavnostním otevření bylo představeno šest 
nových kolekcí a trendy v kancelářském sezení, 
ergonomii a zdraví, a samozřejmě vůbec poprvé 
byly nové prostory odhaleny odborné veřejnosti. 
Návštěvníci si mohli vyslechnout krátkou přednášku 
architektů Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka, kteří 
navrhují pro přední české i zahraniční společnosti. 
„Při vymýšlení konceptu jsme chtěli použít 
charakteristického prvku pro firmu RIM a na něm 
vystavět nosnou ideu celého interiéru,“ vysvětluje 
Roman Vrtiška, designer studia VRTIŠKA-ŽÁK. 
„Proto jsme se rozhodli vsadit na signifikantní prvek 
kancelářského segmentu – křížové podnože, ze 
kterých jsme vystavěli organickou zavěšenou 
strukturu pod stropem. Ta se stala jasnou identitou 
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showroomu,“ dodává Vladimír Žák. 
Nový showroom se nachází v budově Butterfly v 
pražské části Karlín (Pernerova 691/42), kam se 
přesunul ze stávajících prostorů na ulici 
Vinohradské. Jde o moderní budovu vystavěnou s 
ohledem na energetickou úsporu a trvalou 
udržitelnost. Interiér předváděcího prostoru nabízí 
300 metrů čtverečních, na kterých společnost RIM 
prezentuje nejnovější výrobky z oblasti soft seatingu 
a kancelářského sezení. „V RIM budujeme kulturu 
kancelářského prostředí už 27 let. Představení 
sedacích souprav od Kai Stania v novém pražském 
showroomu Butterfly je dalším výrazným krokem,“ 
říká jednatel RIM Milan Nagy. Prostory navržené 
studiem VRTIŠKA-ŽÁK budou mimo jiné sloužit ke 
školením, meetingům a firemním akcím. 
  

 
 
 
  

PREMIÉRA PROFILU NA ORGATECU   

 
Profil nábytek poprvé vystavoval na 
mezinárodním veletrhu ORGATEC 2018 v 
Kolíně nad Rýnem. Profil zde představil 
čerstvou nábytkovou řadu TAK. Kromě této 
kolekce bylo představeno i množství dalších 
novinek. Vše ovšem vystihovaly ústřední téma 
celého veletrhu, tedy "Culture@Work" – kultura 
v práci. 
 
V termínu 23. 10. až 27. 10. 2018 se tým 
pracovníků Profilu účastnil německého veletrhu 
ORGATEC. Ten se zaměřuje především na 
kancelářský nábytek.  
 
Manažer marketingu a prodeje David Čermák se 
poděli o své pocity z veletrhu: „Na stánek zavítala 
řada zajímavých klientů. A nyní máme plné ruce 
práce, abychom co nejdříve poctivě vyřídili všechny 
možné spolupráce, které nám tato výstava 
nabídla“. 
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KŘESLO CHIPS ZÍSKALO GERMAN DESIGN AWARD 2019 

 
Letošní novinka značky TON, kterou navrhla 
česká designérka Lucie Koldová, slaví svůj 
první titul. Po zájmu odborníků i veřejnosti po 
představení prototypu v rámci projektu Das 
Haus na IMM Cologne a finálního modelu na 
Salone del Mobile, ocenila jeho tvary 
mezinárodní soutěž German Design Award. 
Lounge křeslu Chips udělila titul Winner 2019.  
 
"Tento velmi originální design, založený na 
typickém tvaru bramborového lupínku, je hlavně 
komfortní, a to díky velkorysým rozměrům 
čalounění a opěradla. Tento netradiční nápad byl 
vyroben velmi důsledně a společně s barevnými 
variantami vytváří perfektní efekt," uvedla ve svém 
hodnocení odborná komise. "Pro nás byla práce na 
Chipsu výzvou. Nejen proto, že vznikl v poměrně 
krátkém časovém horizontu necelého roku, ale 
technologicky jsme museli vyřešit spoustu detailů, 
aby byl produkt nejen krásný, ale hlavně plně 
funkční. Jsme rádi, že to byl porotu také jeden z 
aspektů titul udělit," reagoval na výhru 
marketingový ředitel TONu Jan Juza. 
 
Lounge křeslo Chips vytvořila designérka Lucie 
Koldová, která se při jeho tvorbě inspirovala již 
zmíněným tvarem bramborových lupínků. Ten 
vyniká při pohledu na opticky lehký, avšak záměrně 
předimenzovaný opěrák z perforované textilie, 
který je orámovaný ručně ohýbaným dřevem. O 
komfort při sezení se stará masivní sedák 
očalouněný taštičkovými pružinami a PUR pěnou, 
stejně tvarovaný taburet a ergonomický variabilní 
polštář. "Když jsem na produktu pracovala, nebyla 
jsem si jistá, zda bude moct technologií ohýbání 
dřeva vzniknout. Moc mě potěšilo, když jsem 
zjistila, že to pro TON nebude problém," uvedla 
designérka Lucie Koldová. Křeslo propojilo její 
rukopis, který formuje převážně práce se svítidly, a 
fascinující technologii, která se v Bystřici pod 
Hostýnem používá od roku 1861. "Lounge křeslo 
má být již od pohledu pohodlným objektem, proto 
Chips staví na měkkých křivkách. Je to solitér s 
vlastním charakterem a příběhem. Oproti klasické 
židli má být trochu sexy," dodává ke křivkám 
produktu designérka. Kromě tvarů je novinka 
zajímavá také výrobním postupem, technologií 
ručního ohýbání dřeva. "Vnímám ji jako tanec, při 
němž vzniká malé dílo," uvedla Koldová. 
Slavnostní vyhlášení tohoto ročníku se uskuteční 8. 
2. 2019 během veletrhu Ambiente ve Frankfurtu.  
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MALÝ BYT A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Z DŘEVODÍLA ROUSÍNOV 

 

 
Společnost Dřevodílo Rousínov předvedla jak z 
malé garsonky v pražské Michli, která by 
pravděpodobně jen tak nezaujala vytvořit 
prostorné a multifunkční obydlí. 
 
Václav Adamec, marketingový a obchodní manažer 
říká: „Máme rádi výzvy a netradiční, ale praktická 
řešení. Proto jsme se rozhodli místo obyčejného 
showroomu kompletně navrhnout a chytře vybavit 
malý byt“.  
  

      
 

 
 

 
  

ARBYD CZ: JEDNODUCHÝ A FUNKČNÍ INTERIER! 

 

 
 
 
Jednoduchý a funkční interiér, který si 
zamilujete! I tak by bylo možné charakterizovat 
výsledek vybavení bytu...  
 
U tohoto projektu se velmi úzce spojila spolupráce 
s majitelem bytu, který je i zároveň architektem a 
celý interiér sám navrhl. S našimi projektovými 
manažery konzultoval pak především technické, 
dispoziční a konstrukční detaily. Výsledkem této 
spolupráce je nadčasový, designový a 
minimalistický interiér. 
 
Za společnost ARBYD CZ s.r.o. na tomto interiéru 
pracovali projektová manažerka Kateřina Gillarová, 
DiS. a projektový manažer Luděk Marek. Kompletní 
dokončení zajistil montážní tým ARBYDu. 
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MELODY LOUNGE - NOVINKA OD LD SEATINGu 

 
Jedna z letošních novinek - série Melody 
Lounge od výrobce LD seating rozšiřuje kolekci 
Melody. Ta nabízí ucelený výběr pracovního, 
konferenčního, hotelového a nyní i relaxačního 
sezení. Stejně jako ostatní modely z kolekce 
Melody je dostupná v širokém spektru potahů a 
barev. 
 
Melody Lounge vyniká svým pohodlím. Díky 
elegantnímu designu s moderní jiskrou skvěle 
doplní jak moderní, tak i tradiční interiéry. Je 
ideálním řešením odpočinkového sezení ve firemní 
relaxační zóně stejně jako doma. 

 
  

      
 

 
 

 
 

  

SUSO – SOUTĚŽ MLADÝCH TRUHLÁŘŮ 

 
Nejlepší mladí truhláři a zedníci ze středních 
škol z Česka, Slovenska a Polska se utkali ve 
finále 22. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO.   
 
Truhláři se předvedli při výrobě univerzálních stolků 
a všech 11 finálových týmů z Česka a Slovenska 
prokázalo velmi dobrou řemeslnou kvalitu, o jejíž 
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brzké uplatnění v praxi nemusí mít žádné obavy. 
Hlavní cenu si odvezla dvojice Martin Dacho a 
Lukáš Vesselényi ze SOŠ drevárska Spišská Nová 
Ves. Druzí skončili Martin Kaščák a Václav 
Petříček ze SŠ řemeslná Jaroměř a třetí příčku 
brali Tomášové Müller a Marek ze SŠ stavební 
Jihlava. Celkové hodnocení vzešlo z devíti 
disciplín, skládajících se z praktických i 
teoretických úkolů nebo testování dodržování 
bezpečnosti práce. Na Slovensko tedy v letošním 
roce putuje ocenění AČN – Pedagog roku.  

 
 
  

PROFIL MÁ NOVÉ LOGO  

 
Představujeme nové logo společnosti Profil 
Nábytek! Jeho tvorby se ujala agentura 
Kreatura.  
 
K novému logu se vyjadřuje David Čermák, 
manažer marketingu a prodeje: „Nové logo 
vystihuje způsob, jakým naši společnost v 
současnosti vnímáme, a podtrhuje směr naší 
práce“. Autor loga Petr Kincl k němu říká: „Kvalitní 
materiály a svěží design nábytkových řad jsme 
chtěli promítnout i do vizuální komunikace – 
funkční a nadčasový design propagace stavíme na 
kvalitních fotografiích a minimalistické inteligentní 
práci se samotnou značkou a typografií”. 
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