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/číslo 1/ leden 2019  

RIM CZ MÁ GOOD DESIGN! 

 
RIM CZ získali jedno z nejprestižnějších a 
nejstarších ocenění za design na světě. Ocenění 
získali za křesílko CA–VA pod kterým je 
podepsán rakouský designér Kai Stania. 
 

CA-VA je elegantní, ale především pohodlné křeslo 
v organickém stylu. Současně je také prvním ze 
série výrobků soft seatingu, které byly vyvinuty ve 
spolupráci s rakouským designérem Kaiem Staniou. 
Na křesle CA-VA je pečlivě zpracovaný každý 
detail, aby originální design současně plnil 
ergonomické požadavky. Unikátní konstrukce 
dovoluje čalounit jednotlivé díly v různých látkách a 
libovolně kombinovat barvy. Kolekce CA-VA je 
vhodná jak do jednacích místností, tak do 
relaxačních zón, komerčních prostor i domácích 
kanceláří. Součástí kolekce jsou designové stolky v 
široké nabídce materiálů a podnoží. 
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LD SEATING – HARMONY MODERN   

 
Harmony Modern je novinka, kterou společnost 
LD seating představila na veletrhu Orgatec. 
 
Stejně jako u ostatních produktů z portfolia LD 
seating je kladen důraz je na dokonalé šití a 
čalounění. V čem se ale tento model liší, je skrytá 
synchronní mechanika v sedáku. Křeslo na první 
pohled vypadá, že je v jednom kuse sedák i 
opěrák. V sedáku je ale skrytá synchronní 
mechanika. Sezení je tedy ergonomické jako u 
klasických pracovních židlí se synchronní 
mechanikou. Ovládání mechaniky je jednoduché a 
stejné, jako u klasických synchronních mechanik. 
Zde je ale integrováno do sedáku v podobě malých 
designových páček. 
 
Výsledkem je křeslo, které má na první pohled 
velký důraz na design Zachovává však plnou 
ergonomii jako u klasického pracovního sezení. 
Tato technologie je novinkou, kterou na evropském 
trhu má nyní jen pár firem. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ZODIAC GALLEYS EUROPE s.r.o. OD ARBYDu 

 

 
 
Jedna z nejnovějších úspěšných realizací spol. 
ARBYD CZ s.r.o. je vybavení interiéru kantýny 
pro společnost ZODIAC GALLEYS EUROPE 
s.r.o.  
 
V ARBYDu navrhli kompletní řešení pro interiér 

 
 

 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2


 

 

3 

 

kantýny s ohledem na praktické využití a funkční 
členění celého prostoru. Vyrobili nábytek kantýny 
včetně skříněk, květníků a dělících stěn.  
 
O finální montáž se postaral stabilní montážní tým 
ARBYDu. 
 

 
  

 
 

 
  

HETTICH MÁ NOVINKU WING LINE L  

 
WingLine L je kování pro skládané dveře. S 
WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela 
nové dimenzi komfortu. Převratné mechanismy 
Push to move a Pull to move zpřístupní celý 
obsah skříně pouhým jedním pohybem ruky. 
Zapůsobí panoramatickým efektem! 
 
Další významné přednosti jsou kultivovaný chod, 
tlumené otvírání i zavírání, montáž bez použití 
nářadí stejně jako minimální přesah otevřených 
dveří do světlé šířky, který umožní efektivní využití 
vnitřního prostoru. Kování pro skříně do ložnic, 
kuchyní i kanceláří.  
Technické informace ve zkratce:  
- pro skládané dveře se 2 křídly  
- mechanismy Push to move, Pull to move a Pull to 
move Silent  
- hmotnost křídla až 25 kg  
- výška křídla do 2400 mm, šířka křídla do 600 mm 
= max. velikost skříně 2400x2400 mm  
- dokonalý přehled a přístup k 6 m² plochy skříně.  
 
Odkaz na internetovou stránku: 
https://www.hettich.com/cz_CS/vyrobky/systemy-
pro-skladane-a-posuvne-dvere/system-pro-
skladane-dvere/wingline-l.html   
Odkaz na YouTube videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=AvwiruufD9Q&li
st=PLrwdOpX4O7vhCTM0BPLQJN4aEjkohas8N .   

      
 

 
 

 
 
 

 
 
  

https://www.hettich.com/cz_CS/vyrobky/systemy-pro-skladane-a-posuvne-dvere/system-pro-skladane-dvere/wingline-l.html
https://www.hettich.com/cz_CS/vyrobky/systemy-pro-skladane-a-posuvne-dvere/system-pro-skladane-dvere/wingline-l.html
https://www.hettich.com/cz_CS/vyrobky/systemy-pro-skladane-a-posuvne-dvere/system-pro-skladane-dvere/wingline-l.html
https://www.youtube.com/watch?v=AvwiruufD9Q&list=PLrwdOpX4O7vhCTM0BPLQJN4aEjkohas8N
https://www.youtube.com/watch?v=AvwiruufD9Q&list=PLrwdOpX4O7vhCTM0BPLQJN4aEjkohas8N
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HAFELE - POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NOVINKY & TRENDY PRO STAVBU A INTERIÉR  

 
Přijďte se seznámit s novinkami a trendy pro 
interiér a stavbu. Termín: 5.2.2019 Místo: 
Boutique Hotel Jalta, Václavské náměstí 818/45, 
Praha 1. 
 
Hlavním cílem semináře bude představení novinek 
a trendů pro stavbu a interiér. Häfele představí One 
Room. One Face. katalog vybavení pro hotely 
včetně přístupového systému a nový katalog 
stavebního kování.    
 
Z organizačních důvodů je potřebné potvrzení 
účasti a počtu osob na: info@hafele.cz  
  

      

 
 

 
 

Program:  
08:30 - 09:00 hod  registrace zúčastněných 

09:00 - 09:25 hod  Häfele  
09:30 - 09:55 hod  Dorsis 

10:00 - 10:25 hod  Pfleiderer  
10:30 - 10:55 hod  přestávka  
11:00 - 11:25 hod  Polytrade 

11:30 - 11:55 hod  Fasádní Servis 
  

INTERIER TECH s.r.o JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
Společnost INTERIER TECH s.r.o. vznikla v roce 
2010 s cílem vyrábět estetický a především 
kvalitní nábytek z laminovaných 
dřevotřískových desek. Ve výrobě nábytku 
nabízí komplexní služby nezbytné pro vývoj, 
výrobu a dodání nábytku dle individuálních 
potřeb. Nabízí výrobu kancelářského nábytku, 
kuchyňských linek nebo zařízení škol, 
ubytoven, hotelů nebo studentských kolejí. 
 
INTERIER TECH nabízí i sedací, koupelnový, 
ubytovací či kancelářský nábytek na míru. 
Poskytuje veškeré potřebné služby, od zaměření 
vybavovaných objektů, přes 3D vizualizaci až po 
nadstandartní záruční a pozáruční servis. Na své 
výrobky poskytuje záruku 36 měsíců, a dalších 10 
let se o tyto výrobky postará. Zákazník získává 
jistotu, že své pracovní zázemí si může rozšiřovat 
doobjednáním dalších výrobků. 
  

      
 
 

 
  

ZDRAVÝ NÁBYTEK NA MOBITEXu  

 

 
 
Novinky, nové trendy i poradenství ke všemu, 
co souvisí s vybavením domu či bytu přinese 
Veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX od 27. února do 2. března 2019 na 
brněnském výstavišti. Spolu s ním se tradičně 
odehraje i Stavební veletrh Brno a veletrh DSB 
– Dřevo a stavby Brno. Všechny tři tyto akce 
zaštiťuje společný název Stavební veletrh. 

      

 

mailto:info@hafele.cz
http://apps.bvv.cz/i2000/b-redirs.nsf/DoRedirect?OpenAgent&NID=00338742&XID=p1763734758x26069&RID=MLAS-B68A9E&HASH=50489E4186&URL=https://www.bvv.cz/mobitex
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Otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, v 
sobotu do 17 hodin.  
 
Veletrh MOBITEX situovaný do pavilonu F bude 
věnován problematice vhodného výběru nábytku s 
pozitivním dopadem na zdraví. Výběr z širokého 
sortimentu sedacích souprav, například od členů 
AČN společností JECH nebo AKSAMITE. 
V nabídce budou matrace italské značky, která se 
tradičně zaměřuje na kvalitní spánkovou regeneraci 
a šíření osvěty, proč je důležité investovat do 
kvalitní matrace a zdravě spát. Chybět nebude 
tradiční nábytek, ani kancelářský, zahradní nebo 
tzv. rostoucí nábytek. Prohlédnout si bude možné i 
z nabídky bytového textilu a doplňků. 
 
Na návštěvníky bude čekat bohatý doprovodný 
program věnovaný studentským soutěžím i 
přednáškám a diskuzím s odborníky. Ve středu 27. 
2. 2019 patří doprovodný program truhlářům – na 
výstavišti se odehraje Mistrovství České republiky 
oboru truhlář, a to za mezinárodní účasti. Ve středu 
také odborná porota vyhlásí tradiční GRAND PRIX 
MOBITEX vystavovatelů. Čtvrtek 28. 2. bude ve 
znamení studentské sekce GRAND PRIX 
MOBITEX. Páteční a sobotní doprovodný program 
se zaměří na nové trendy v interiérech, funkčnost 
nábytku a dopad na zdraví člověka. Na téma 
Ergonomie v interiéru promluví zkušená designérka 
Ing. Iva Bastlová DiS. S vašimi problémy či dotazy 
z oblasti nábytku a interiérů vám zdarma poradí 
odborníci z Klastru českých nábytkářů či Cechu 
čalouníků a dekoratérů. 
   

 
 

 
 

  

DESIGN SHAKER 21.3. – 24.3.2019 

 
Již poosmé se v halách výstaviště PVA EXPO 
PRAHA v Letňanech představí největší jarní 
veletrh interiérového designu DESIGN 
SHAKER, který bude přehlídkou toho 
nejlepšího z oboru na českém trhu . Návštěvníci 
se ve dnech 21. až 24. března 2019 seznámí s 
novinkami z dílen mladých talentů, ale také 
zavedených značek a výrobců. Přímo na 
veletrhu navíc budou zájemcům k dispozici 
renomovaní designéři a architekti pro osobní 
konzultace. 
 
Společně s veletrhem DESIGN SHAKER budou v 
PVA EXPO PRAHA probíhat souběžné akce Světlo 
v architektuře, FOR INTERIOR, FOR GARDEN, 
FOR HABITAT a BYDLENÍ, nové projekty. 
DESIGN SHAKER je místem prezentace 
současných interiérových trendů veřejnosti, který 

      
 
 

 

http://designshaker.cz/
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ale zároveň vytváří optimální prostředí pro osobní 
setkávání tvůrců, interiérových architektů a 
výrobců. Garantem, který akcentuje maximálně 
kvalitní výběr vystavovaných exponátů, je 
architektka a interiérová designérka Hana 
Medková. V zóně Media Café se pak v průběhu 
konání akce představí další významné osobnosti z 
oboru v rámci plánovaných přednášek a workshopů 
doprovodného programu. Více na 
www.designshaker.cz . 
  
Radit se a konzultovat problematiku týkající se 
designu a architektury budou moci návštěvníci v 
rámci stánků bytových architektů, v níž odborníci 
představí nejen práci v ateliéru, ale také například 
realizace jednotlivých projektů. Poznat české i 
zahraniční výrobce bude možné v sekci Big Deal a 
Fresh Space představí začínající designéry a nová 
architektonická studia. 
  

INTERIER V MOBILE HUT OD PROFIL NÁBYTEK 

 
 
„Dům na kolech Mobile Hut už jezdí po světe s 
interiérem od nás“. Heslo, které charakterizuje 
nový koncept mobilního bydlení od studia 
Artikul Architekti. Jde o designový domek, 
který nabízí plnohodnotné bydlení s tím 
rozdílem, že se dá navíc ještě "zabalit" a 
kamkoli převézt. Každý milimetr prostoru je 
promyšlen, pohodlně se zde vyspí čtyři osoby a 
dispozice domku se dá používat velmi 
variabilně polohováním vestavěného nábytku. 
 
Autoři o projektu říkají, že je výsledkem hledání 
nové formy mobilního bydlení. Toto hledání reaguje 
na trendy celosvětového hnutí Tiny Houses, které 
zkoumá nové možnosti dočasného bydlení v 
předražených městech a na místech, kde nelze 

      
 

 
 

 
 

  

http://www.designshaker.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/mobile-hut-interier-5-0629cc502ebcef585db68227447bf051.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/mobile-hut-interier-3-84637dcf645d207013236ab432f68e79.jpg
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běžně stavět. Dům na kolech souzní se současným 
trendem nomádského "consume less" životního 
stylu. Dům může také mimo civilizaci fungovat 
energeticky soběstačně. 
  
 
 

 

 


