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/číslo 2/ únor 2019  

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA A GRENA SPOLU 

 
Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. (zal. 1946) 
odkoupila ve společnosti Grena 100% podíl a 
rozšířila tak svoje portfolio výrobků o produkci 
nábytkových dvířek, protipožárních, 
nehořlavých a žáruvzdorných materiálů a desek 
s vysokým leskem a hlubokým matem. 
 

Dochází tak k ojedinělému a významnému spojení 
výrobců z přírodních a umělých materiálů. Obě 
české firmy patří ve svém oboru ke světové špičce. 
Od spojení si slibují nejen dokonalejší obsluhu 
svých zákazníků, ale také další růst. „Jsem rád, že s 
námi předchozí vlastníci Greny našli společnou řeč 
a dali nám přednost před zahraničními zájemci, 
čehož si velmi vážím. Grenu  jsme  si  vybrali  proto, 
že má kvalitní výrobky a především zaměstnance“, 
řekl syn zakladatele firmy Jana Ficka (1913 - 1987) 
Jan Ficek senior (nar. 1943).  

 
  

AHORN VYRÁBÍ MASIVNÍ POSTELE   

 
Firma Ahorn, český výrobce lamelových roštů, 
matrací a postelí rozšířila své produktové 
portfolio o postele z poctivého masivního 
materiálu. Na trh jsme uvádí tři modely postelí, 
jejichž design, materiály a konstrukce jsou 
navrženy tak, aby pokryly všechny úrovně 
komfortu a nároků zákazníků. 
 
Při výrobě postelí vsadili v Ahornu na přírodní 
materiál vysoké kvality. Postele vyrábí z dubového 
a bukového dřeva v různých barevných odstínech. 
Základem každé postele je pevná bytelná 
konstrukce s kvalitním kováním. Postel umožňuje 
přizpůsobit si výšku lehací plochy podle vlastního 
pocitu pohodlí. Originálním rysem postelí je tvarový 
spoj, který vytváří vizuálně zajímavý prvek a 
současně má svůj funkční význam. Jednotlivé dílce 
postelí do sebe přesně zapadají a spáry nikdy 
neprosvítají. 
 
Jednou z novinek je postel Grado nabízená ve 
dvou dřevinách divoký dub a buk. Dekor divokého 
dubu je charakteristický ponecháním přirozené 
struktury dřeva. Dřevinu zdobí viditelné suky a 
praskliny, které dodávají posteli přírodní vzhled v 
surové kráse. Každý kus je tak unikátním 
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originálem. Materiál o síle 30 mm zaručuje 
bytelnost postele, kterou navíc umocňují stabilní 
nohy. Čelo postele s nápadným stupínkem 
propůjčuje posteli moderní a nadčasový design.  
 

RIM CZ TESTUJE ŽIDLE NA NOVÉM ZKUŠEBNÍM ZAŘÍZENÍ 

 
Otrokovický výrobce kancelářských židlí RIM 
CZ koncem loňského roku investoval do 
nového zkušebního zařízení.  
 
Tento zkušební stroj pomáhá především 
konstrukčnímu oddělení při vývoji nových produktů, 
pevnostních zkouškách a zkouškách odolnosti. 
"Zprávy o testech můžeme posílat přímo do 
zkušebních ústavů, což nám urychlí proces 
získávání potřebných certifikací. A i přes vysokou 
počáteční investici, která se pohybovala okolo 1,5 
mil. korun, věříme, že nám tento stroj ušetří nemalé 
náklady," doplnil jednatel společnosti Rudolf Fukal. 
 

  

 

 

 
  

ARBYD CZ VYBAVIL AULU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI  

 

 
 
Firma ARBYD CZ s.r.o. vyrobila kompletní 
nábytkové vybavení pro prostory auly, jako 
jsou stoly s chromovými podnožemi, věšáky, 
katedra a dodala také veškeré židle. 
 
Stoly a katedra jsou vyrobeny z kvalitní dubové 
dýhy, mořené a zalitém transparentním lakem. 
Katedra je postavena na skrytých kolečkách, která 
umožňují případnou manipulaci. Přední část 
katedry je vytvořena ze sesazených čtverců dýhy.  

      
 

 

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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Aula ZČU v Plzni prošla kompletní rekonstrukcí, 
kterou zajišťovala firma STAWO Přeštice s.r.o. 
Autory návrhu na obnovu celého prostoru auly jsou 
Ing. arch. Jiří Opl a Ing. arch. Marek Marovič z 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.  
Montáž nábytku zajistil stabilní montážní tým firmy 
ARBYD.   

 
  

HON a.s. VYCHOVÁVÁ TRUHLÁŘE OD MATEŘSKÉ ŠKOLKY  

 
V Mateřské školce Riegrová použili děti balsu, 
kterou daroval pan Hon. Jedná se o první 
výrobky opavských dětí na pracovním ponku, 
též od pana Hona. 
 
„V září jsme obdrželi sponzorský dar - pracovní 
ponk pro třídu předškoláčků. Co si s jeho pomocí 
vytvoříme?“, položila si otázku paní učitelka 
Bohdana Zemanová, která se zajímá o 
polytechnickou výchovu dětí. A pak z toho byl 
padák, na jehož zhotovení byla použito balsové 
prkénko. Moc se jim to povedlo. 
 

 
  

    

 
 

  

NOVÝ SHOWROOM PROFILU 

 
„Minulý rok jsme začali pracovat na přestavbě 
prostor naší bývalé prodejny v Humpolci, 
kterou jsme proměnili na reprezentativní 
showroom. Hlavním důvodem přestavby bylo 
vytvořit prostor přímo v sídle společnosti, který 
bude sloužit k prezentaci našich produktů a 
služeb či konání firemních událostí“ říká David 
Čermák ze společnosti PROFIL NÁBYTEK a.s. 

     

 
 
 

https://www.profil-nabytek.cz/
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V showroomu lze shlédnout všechny novinky, mezi 
které patří produkty z nábytkových řad TAK a 
MOVE ME. Dále mohou potenciální zákazníci 
čerpat z téměř třicetileté zkušenosti v komplexním 
řešení interiérů. 
 
Jedná se o náš druhý showroom společnosti 
PROFIL NÁBYTEK. Ten první se nachází v Praze 
v ulici Vinohradská. 
 

 
  

 
 

  

WIESNER - HAGER PRO L´OREAL  

 
Rakouská nábytkářská firma Wiesner-Hager (s 
výrobním závodem v Humpolci) proměnila staré 
kanceláře pětipatrové budovy v moderní 
prostory vyhovující potřebám zaměstnanců. Na 
rekonstrukci kanceláří na pražském Andělu 
společnost Wiesner-Hager spolupracovala s 
ateliérem Archicraft. Během prací, které trvaly 
téměř rok, se společnost Wiesner-Hager 
postarala nejen o nábytek, ale o kompletní 
realizaci včetně vzduchotechniky, elektrifikace 
či podlah.  
 
Do hotových prostor o výměře 2700 m² pak 
umístila asi 1900 kusů nábytku, který je doplněn 
velkým množstvím koberců a dalších měkkých 
povrchů pro zajištění dobrého odhlučnění 
jednotlivých pracovních míst. Jednou z priorit 
rekonstrukce kanceláří bylo totiž řešení akustiky. 
Vzhledem k vysoké obsazenosti si prostory 
vyžádaly maximální odhlučnění, aby zaměstnanci 
mohli pracovat v klidu.  
 
Druhou zajímavostí projektu je fakt, že veškeré 
práce probíhaly za provozu, tudíž postupně a v 
přesně navazujících dílčích krocích. I přes 
náročnost projektu a nutnosti nezvyklých 
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technických řešení se firmě Wiesner-Hager 
podařilo vytvořit moderní prostory, které podtrhují 
zaměření a hodnoty společnosti L'Oréal - péči o 
ženskou krásu. 
 

  

 
 

  

MOBITEX OD 27.2. DO 2.3.2019 

 

 
 
Od střechy po sklep. Materiál, nápady i rady se 
stavbou nebo opravou vašeho bydlení nabízí 
Stavební veletrh. Novinky, nové trendy i 
poradenství ke všemu, co souvisí se stavbou a 
vybavením domu či bytu přinese od 27. února 
do 2. března 2019 na brněnském výstavišti 
Stavební veletrh. Pod jednotným názvem se 
skrývají tři tradiční veletržní akce – Stavební 
veletrh Brno, veletrh DSB – Dřevo a stavby 
Brno a Veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX. 
 
V pavilonu F se odehraje Mistrovství České 
republiky oboru truhlář, a to za mezinárodní účasti. 
Čtvrtek 28. 2. bude ve znamení studentské sekce 
GRAND PRIX MOBITEX. Tématem ročníku 2019 
je „Student versus výrobce“, které odráží 
skutečnost, že studenti vysokých i středních škol v 
posledních letech stále častěji spolupracují přímo s 
výrobci nábytku a bytových doplňků. Vytvořené 
výrobky a modely jsou pro začínající designéry i 
pro spolupracující firmy důležitým mezníkem 
ovlivňujícím často obě strany, a to i v případech, že 
nenajdou uplatnění ve výrobě. 
 
 
 
  

      

 
 

 
 
 
  

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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VZOROVÝ BYT NA FOR INTERIOR 

 
Po více než 10 letech bude k vidění na veletrhu 
o bydlení oblíbený typ doprovodného programu 
„vzorový byt“. Jedná se o reálnou ukázku 
moderního, praktického a ergonomického 
bydlení v měřítku 1:1, která má za cíl inspirovat 
širokou i odbornou veřejnost. Návštěvníci zde 
najdou inspiraci, jak sladit materiály, barvy a 
doplňky dle jednoho přesně daného konceptu.  
„Zařizování interiéru bez konceptu bývá u nás 
jedním z největších prohřešků“ dodává autorka 
projektu, interiérová designérka Iva Bastlová. 
 
„Co koncept v oblasti interiérového designu přesně 
znamená? Konceptem při navrhování interiérů je 
nazývána hlavní myšlenka - představa, jakou se 
bude celý interiér vyvíjet. Může vycházet například 
z konkrétního obrazu (uměleckého díla), fotografie, 
vzpomínky na jiný prostor, cestu, zážitek a 
podobně. Není třeba mít poskládáno několik 
ilustračních obrázků, jejich množství může být 
naopak někdy až matoucí. Důležité je přesně si 
ujasnit základní vzhledové požadavky, definovat si 
hlavní motiv a stručně si několika slovy popsat, co 
by měl interiér vyjadřovat. S konceptem je třeba 
pracovat velmi citlivě a vždy zohledňovat 
individuální přístup a požadavky. To, co je pro 
jednoho příliš výrazné, může druhý brát jako nudný 
prvek. Proto neexistuje žádná tabulka, šablona 
nebo pravidla, jak by měl koncept vypadat a jak 
jednotlivé materiály kombinovat. Je to těžko 
popsatelná záležitost plná emocí, kde se objevují 
vzpomínky a zážitky ze života každého. Také je 
třeba pracovat s tím, jak se nám mění vkus během 
života, jak náš názor na barvy, materiály a styl 
ovlivňuje naše životní situace. Při studiích a startu 
kariéry je člověk plný energie a nadšení a 
vyhledává jiný typ interiérů, než jiný po 15 letech 
práce v korporátu.  Řadě lidí se například po 
založení rodiny vkus diametrálně změní. Významné 
události v životě jako je narození dítěte, úmrtí, 
změna zaměstnání, stěhování atd., také ovlivňují 
náš úsudek. Nejde však jen o subjektivní faktory, 
velký vliv na naše preference barev, materiálů a 
motivů má i svět kolem nás. Sociální, ekonomická, 
kulturní situace v blízkém okolí i na celém světě 
nás podvědomě ovlivňuje, a to co nám ještě před 
dvěma lety přišlo šílené, nás teď zajímá. Naopak 
prvek, který nám přišel zcela běžný, nás začíná 
štvát a toužíte jej vyměnit“. Úryvek z knihy 
„Tvoříme interiér s českou designérkou“, kterou 
napsala právě designérka Iva Bastlová. 
 

      
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://designshaker.cz/
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ARBYD CZ - REMODELING ZÁKAZNICKÉHO CENTRA VODÁRNA PLZEŇ 

 

 
 
Mezi nejnovější realizace společnosti ARBYD 
CZ s.r.o. patří remodeling interiéru 
zákaznického centra pro Vodárnu Plzeň. Hlavní 
dominantou celého interiéru je vodní 
monopanel s modrým podsvícením a 
symbolickými bublinkami. 
 
Za společnost ARBYD CZ s.r.o. měla projekt na 
starosti projektová manažerka Kateřina Gillarová, 
DiS. 
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