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/číslo 3/ březen 2019  

VÍTĚZNÝ VÝROBEK OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2019 JE KŘESLO „CHIPS“ 

 

     
 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 
2019 je lounge křeslo „CHIPS“, kterou pro 
výrobní společnost TON a.s., navrhla česká 
designérka Lucie Koldová. Lounge křeslu Chips 
dominuje impozantní vzdušný opěrák ve tvaru 
bramborového lupínku, který ve své spodní 
části tvoří zároveň jednu ze třech podnoží. Do 
kontrastu je mu postaven masivní sedák s 
komfortním čalouněním a taštičkovými 
pružinami uvnitř. Pohodlí při sezení zvyšuje 
ještě variabilní zádový polštář. Jemné křivky, 
kontrast materiálů a technologie ručního 
ohýbání dřeva – i to je lounge křeslo Chips. 
 

Poprvé bylo lounge křeslo Chips představeno v 
rámci projektu Das Haus na IMM v Kolíně nad 
Rýnem. Chips za krátkou dobu své existence již 
získalo řadu ocenění: German Design Award 2019 / 
winner. Cena šéfredaktorů Designblok 2018 / 
nejlepší nový nábytek. Best of Year / Residential 
Seating: Lounge / winner. Good Design 2018 / 
winner. 
 
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých 
nábytkářů ve shodě dodává: „U křesla CHIPS byla 
oceněna tvarovost v duchu výrobků TONu a přitom 
velká invence tvaru odvinutého od konstrukce 
ohýbaného nábytku“.  

 
 

 
Zástupce společnosti TON a.s. přebírá ocenění: 

NÁBYTEK ROKU 2019 PRO POHOVKU MIAMI   

 
Pohovka „MIAMI“, výrobní společnosti Exit 112 
s.r.o. , design: Ing. Michal Karafiát . 
 
Miami je sedačka u které není problém 
přeorganizovat si sezení podle aktuální potřeby. 
Jedná se o takzvanou modulární sedačku. 
Modulární sedačky jsou dnes velkým trendem. 
Dokonce z klasického dvojsedáku lze vytvořit dvě 
lehátka. A to proto, že opěráky na sebe navazují. 
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Zástupce EXIT 112 přebírá ocenění.    

 

 
 

SHELLY OD FORMu MÁ NÁBYTEK ROKU 2019 

 

 
 
Křesílko „SHELLY“, výrobní společnosti FORM, 
spol. s r.o., design: Martin Beinhauer. Židle 
Shelly tvarově odpovídá současným trendům. 
Název SHELLY vychází z anglického slova 
„shell“ což znamená skořápka nebo krunýř, 
který tvoří dřevěný dýhovaný zevnějšek.  
 
Společně s dřevěnou podnoží, odkazuje na 
přírodní materiály. Samotná židle je složena ze 
dvou do sebe zapadajících „skořápek“. Ty svými 
tvary skýtají dobrý komfort sezení i s minimální 
tloušťkou čalounění. Shelly je nabízeno jak s 
dřevěnou podnoží, tak i s elegantním 
chromovaným křížem.  

 

 
 

  

HARMONY MODERN OD LD SEATING MÁ NÁBYTEK ROKU 2019  

 
Kancelářské křeslo „HARMONY MODERN“, 
výrobní společnosti LD SEATING s.r.o.  
design: Alessandro Novelli. Designér této série 
Alessandro Novelli popsal Harmony Modern 
jednoduše, ale přesně: „Harmony Modern je 
nová klasika. Nová, jako čistota, design a 
technologie, klasika jako komfort a známé 
tvary“. 
 
Harmony Modern je totiž pokračováním již úspěšné 
série Harmony. Stejně jako u ostatních produktů 
společnosti LD seating, je u Harmony Modern 
důraz na dokonalé šití a čalounění. V čem se ale 
tento model liší, je skrytá synchronní mechanika v 
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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, je ale integrováno do 
sedáku v podobě malých designových páček. 
Výsledkem je křeslo, které má na první pohled 
velký důraz na design, ale zachovává plnou 
ergonomii jako u klasického pracovního sezení. 
Tato technologie je na evropském trhu novinkou.  
 

  
Zástupce LD seating přebírá ocenění  

 
 
 
 

  

LE BON MÁ NÁBYTEK ROKU 2019 ZA BONBON  

 
Koupelna „BONBON “, výrobní společnosti LE 
BON, spol. s r.o., design: René Novák. 
Společnost LE BON přichází s ohýbaným 
nábytkem do koupelny BONBON. Autor návrhu 
René Novák říká: „Znáte ten pocit při 
zakousnutí do dobré čokoládové pralinky? 
Podobný pocit chceme vyvolat touto sérií“. 
Bonbon se vyznačuje kombinací struktury 
přírodního dřeva s matnými sametovými 
povrchy a precizními přechody mezi nimi. Je 
osazen tmavými koženými úchyty.  Bonbon tak 
cílí na všechny smysly. 
 
Bonbon je dostupný v bezpočtu barevných 
kombinací, takže se hodí do jakéhokoli interiéru. 
Bonbon nabízí několik variant instalace: Pokud 
rozposunete umyvadlo a skříňku, získáte pro svou 
koupelnu spoustu úložného prostoru navíc. Čelní 
plochy u nábytku Bonbon mohou být lakované, 
nebo z přírodní dýhy. Pomyslnou třešničkou na 
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dortu jsou tenké dubové korpusy šuplíků s 
otvíráním PUSH OPEN. 
 
 

 
 
 
 

Zástupkyně LE BON přebírá ocenění: 

 
  

RIM CZ MÁ NÁBYTEK ROKU 2019 ZA KŘESLO CA-VA 

 

 
 
Křeslo „CA-VA“, výrobní společnosti RIM CZ, 
design: 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. Křeslo v letošním roce získalo prestižní 
cenu za design Good Design. 
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Zástupce RIM CZ přebírá ocenění:  

 
  

NÁBYTEK ROKU 2019 PRO ŽIDLI PINNA OD SPOLEČNOSTI SANTAL  

 

 
 
Židle „PINNA“, výrobní společnosti Santal spol. 
s r.o., design: Tomáš Bém, Vít Fendrych. 
Nejdůležitějším prvkem v nábytkovém vybavení 
škol je židle. Žáci na židli tráví nezanedbatelnou 
část dne a židle mnohdy rozhoduje o tom, zda 
učení je radost nebo bolest.  
 
Jiří Škopek ze společnosti Santal říká: „Našim 
hlavním cílem bylo přinést na trh židli, které nemá 
žádné kompromisy v ergonomii a umožňuje tak 
bezvadné sezení. Tím, že poskytuje podporou na 
správných místech, přirozeně nutí sedícího ke 
správné poloze sezení a pomáhá udržet žáky delší 
dobu soustředěné“. 
 
Kromě splnění nejpřísnějších ergonomických 
norem, splňuje výsledný produkt i celou řadu 
dalších parametrů. Protiskluzový strukturovaný 
povrch, měkký dosed na vzduchový polštář, 
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skladnost a stohovatelnost, jednoduchá 
manipulace, snadná omyvatelnost sedáku, 
skutečně pevná konstrukce, různá barevná 
provedení a různá provedení podnoží. Pinna je 
produkt výsostně český. V Čechách navržený, v 
Čechách vyrobený, českou firmou prodávaný, 
svým uplatněním však světový. 
 

 
 
 
 
 
 

Zástupce společnosti Santal přebírá ocenění:  
 
  

HANÁK OCENĚN NA VELETRHU BATIMAT RUSSIA 

 

 
 
Ruský prodejce výrobní společnosti HANÁK 
NÁBYTEK se minulý týden účastnil 
mezinárodního stavebního a interiérového 
veletrhu BATIMAT RUSSIA. 
 
Expozice věnovaná INTERIOR CONCEPTU 
HANÁK se nacházela v pavilonu Komplexní řešení 
interiérů. Právě tento pavilon byl místem setkávání 
předních ruských architektů a designérů. Samotnou 
expozici navrhla slavná architektka, paní Maria 
Romanová / Studio architektury a designu Enfilade 
MARO.  
 
Funkční kuchyně SIMPLE ve stylu ECO-CAFE. 
Poutavá prezentace značky HANÁK. Skvělý dojem 
z celého stánku zaujaly porotu natolik, že expozice 
získala cenu za Nejlepší stánek výstavy BATIMAT 
RUSSIA. 
 
Výstava má velkou návštěvnost z řad architektů, 
developerů a distributorů nábytku z celého Ruska.  
BATIMAT RUSSIA patří k nejexkluzivnějším 
výstavám v zemi.  

      

 
 

 
 

 

http://www.hanak-nabytek.cz/
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TON – V MILÁNĚ PŘEDSTAVÍ ORGANICKÉ TVARY! 

 
Na veletrhu v Miláně představí TON celkem čtyři 
nové modely. Jejich autory jsou osvědčení 
designéři, se kterými značka dlouhodobě 
spolupracuje. Hlavní novinkou bude stylové 
křesílko Ginger od španělského dua Yonoh. 
Hravě praktické konferenční stolky YYY jsou 
pak dalším návrhem pro TON od Alexe Guflera. 
Přírůstku se také dočká kolekce Leaf, kterou 
rozšíří jídelní křeslo. A již klasický tvar židle 811 
bude nově předveden v barové variantě s 
číslem 813. Značka bude k vidění 9. – 14. 4. 
2019 na Salone del Mobile v hale 12 na stánku 
B09 C14. á. 
 
Křeslo Ginger přichází od studia Yonoh po loňské 
kolekci židlí Valencia. Opěradlo s područkami je 
vytvořeno z jednoho kusu dřevěného výlisku 
očalouněného kvalitními potahovými materiály a 
tvoří tak kompaktní celek. Díky tomu je Ginger 
velmi pohodlný při zachování nízké hmotnosti.  
 
Tři výšky, tři průměry, dobrý důvod, proč začít 
kombinovat nové stolky YYY od Alexe Guflera. 
Hravost podporují i tři nožky, jež při pohledu 
zespod tvoří písmeno ypsilon, které dalo celé 
kolekci název. Vrchní plát lze vybírat z přírodního 
masivního buku či dubu. 
 
Dalším produktem, který bude na veletrhu 
představen je barová židle č. 813. V současnosti již 
kultovní návrh židle nesoucí označení 811 od 
designéra Josefa Hoffmanna se tak dočkal své 
barové varianty. Stejně jako židli i barovku lze 
opatřit vzdušným rákosovým výpletem, pohodlným 
čalouněním, či případně jejich kombinací.  
 
Čtvrtou novinkou je křeslo Leaf s područkami od 
italského studia E-ggs z opticky lehké lisované 
překližky. Doplnilo tak modely z rodiny Leaf, 
všechny nyní mohou v interiéru fungovat v 
dokonalém celku. Sedák křesla Leaf lze navíc 
očalounit, proto je vhodné i na delší sezení, kde je 
kladen vyšší důraz na komfort.  

      
 

 
 

 
 

 
  

GRAND PRIX VELETRHU FOR HABITAT ZÍSKAL JELÍNEK 

 
Nová ložnice MIA v provedení DUB RUSTIK 
získala GRAND PRIX veletrhu FOR HABITAT za 
„subtilní minimalistický design s velmi 
kvalitním provedením“. 
 
Tomáš Jelínek ze společnosti Jelínek – výroba 
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nábytku říká: „Probouzejte se každé ráno jako 
znovuzrození“! Ložnice MIA je novinkou z dílny 
německého designéra Jochena Flackeho. 
Kombinace masivního dřeva a čistého designu je 
ideální volbou pro milovníky jednoduchosti...   
 
Jelínek – výroba nábytku vystavovali na veletrhu 
FOR INTERIOR v Praze 21. - 24. března. Kromě 
představení nové minimalistické postele MIA, 
představili i inovativní matrace SÁRA Spirit a další 
novinky.  

 

PROFIL NÁBYTEK ZREALIZOVALI ARCHITEKTONICKÉ STUDIO V KUTNÉ HOŘE 

 
Profil Nábytek dokončili realizaci 
architektonického studia v Kutné Hoře. Profil 
Nábytek aktivně spolupracuje s architekty na 
komplexním řešení interiérů. 
 
V projektu se jedná přímo o prostor architekta, 
který si zvolil nejnovější nábytkovou řadu 
společnosti Profil Nábytek s obchodním názvem 
TAK. Řadu TAK ve studiu představuje jednací stůl, 
výškově stavitelný stůl a několik dalších doplňků. 
Dále Profil Nábytek vybavili vstupní prostor s 
posezením a menší kuchyň na míru.   

      
 

 
 

 
 

 
  

ARBYD CZ VYBAVILI KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI ANECT 

 
Ve spolupráci se společností CBRE s.r.o. vznikl 
kompletní interiér kanceláří, zázemí a open 
space pro společnost ANECT. Výroba nábytku 
byla v souladu s konceptem kancelářského 
prostoru, který navrhovali architekti oddělení 
Building Consultancy společnosti CBRE. 

     

 

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


 

 

9 

 

 
Pro společnost ANECT s.r.o. vyrobila firma ARBYD 
CZ s.r.o. kompletní nábytek pro kancelářské 
prostory. Příjemnou atmosféru celému prostoru 
dodává kvalitní čalouněný nábytek nejen v open 
space, ale i v malých oddělených kancelářích.  
Zajímavým prvkem jsou vestavěné i šatní skříně a 
osobní skříňky. Jsou provedeny v designově 
sladěných barvách. Jednotnost celého interiéru 
zaručuje použití čistých bílých ploch v kontrastu s 
výraznými barvami na ostatních nábytkových 
prvcích. Celý interiér působí nadčasovým a 
zároveň dynamickým dojmem. Vytváří tak 
inspirativní pracovní prostředí. 
 

 

 
 

 
 

 
  

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA – NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA SNADNO A RYCHLE 

 
Díky rozšíření o firmu Grena a.s. si nová 
nábytková dvířka lze vybrat v několika 
snadných krocích hned teď. Hodí se jak pro 
obnovení vzhledu nábytku, tak i pro nábytek 
zcela nový. 
 
Více než 30 tvarů a 80 dekorů dvířek může najít 
uplatnění nejenom na nábytku v kuchyni, ale i 
koupelně, ložnici, či dětském pokoji. Taková je 
nabídka firmy Jan Ficek Dřevovýroba a Grena a.s., 
která se výrobou dvířek zabývá více než 20 let. 
 
Aby byl výběr co nejsnazší, došlo k celkovému 
zjednodušení nabídky a posunu blíže ke koncovým 
zákazníkům a architektům. Vybírat je možné z 
katalogu, který má logické uspořádání, inspirativní 
vizualizaci a součástí je ceník nebo lze zvolit online 
objednávkový systém s konfigurátorem. V tom si 
zákazník může poskládat kuchyň podle svých 
představ, má přehled o stavu objednávek a 

    
 

 
 

 



 

 

10 

 

dostupnosti zboží. Pro pravidelné odběratele, 
především z řad výrobců a truhlářů, je pak určen 
konfigurátor profi-dvirka.cz, ve kterém lze nejprve 
připravit nabídku a objednávku odeslat později. 
Samozřejmostí je záruka 7 let na všechna dvířka, 
kterou Grena poskytuje díky dlouholetým 
zkušenostem a vysoké kvalitě používaných 
materiálů. 
 
Vzhledem k popularitě matných povrchů se 
neustále rozrůstá i nabídka dekorů. Představeny 
tak byly 4 nové fólie – mat krémová, mat bílá káva, 
mat šedá a mat antracit. Vybrány byly odstíny, 
které společně ladí a dají se snadno vzájemně 
kombinovat. Svou premiéru měl i nový tvar dvířek 
G33. Tento tvar je charakteristický rafinovaným 
frézováním přední strany, které vynikne především 
v kombinaci s UNI barvami, a právě matnými 
dekory. 
 
 V letošním roce se mohou zákazníci těšit na další 
nové dekory, inspirované industriálním stylem, 
jemuž dominují materiály jako je kov, beton, ocel a 
sklo působící syrovým neopracovaným dojmem, a 
především na rozšíření nabízených dekorů i o 
přírodní dýhy!  (zdroj foto: www.grena.cz). 
  

 
 

 
 

 
 
  

HAFELE SEMINÁŘ - NOVINKY & TRENDY PRO INTERIÉR A STAVBU 

 
Häfele představí kolekci katalogů a brožur, jako 
nástrojů pro tvorbu funkčního interiérového 
designu s odkazem na vybrané realizace. 
Termín 2.4.2019 Bratislava. 
 
Navazovat bude společnost SLV, která rozvíjí 
inovativní řešení pro vnitřní i venkovní osvětlení, 
včetně inteligentních systémů pro jejich řízení. 
Dalším přednášejícím bude společnost Polytrade 
CE, která představí kreativní materiál v architektuře 
HI-MACS.  
 
Závěr semináře bude zaměřený na celoskleněné 
příčky Digero, pivotové dveře a řešení skrytých 
zárubní a jejich využití v interiéru. 
 
  

      

 

 
 

 
  

http://www.grena.cz/
http://www.grena.cz/
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AČN PŘEDSTAVILA NEJČERSTVĚJŠÍ STATISTIKY 

 
 
Český nábytkářský průmysl ve svém růstu 
překonal podzimní odhady Asociace českých 
nábytkářů. Růst objemu výroby kontinuálně 
pokračuje od roku 2010. Český nábytek se daří 
úspěšně exportovat. Ačkoliv exportní 
výkonnost v roce 2018 oproti roku 2017 zůstává 
víceméně vyrovnaná, objem exportu se oproti 
roku 2017 zvednul. Tuzemská spotřeba nábytku 
se po létech pozvolného růstu zvedla o něco 
více a konečně překonala předkrizovou 
hodnotu z roku 2009.  
 
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další 
růst. Asociace v říjnu loňského roku vydala dopočet 
podle prvního pololetí 2018, že výroba vzroste na 
44,82 mld. Kč. Potvrzené výsledky za loňský rok 
nyní ukazují, že produkce vzrostla více, než jsme 
očekávali, a to na 46,34 mld. Kč. Produkce nábytku 
se v ČR zvedla ze 44,68 miliard v roce 2017 na 
46,34 miliardy Kč v loňském roce. To je oproti 
předchozím létům velmi solidní nárůst. Je vidět, že 
nábytkářský průmysl si dokáže poradit s 
nedostatkem pracovníků ve výrobě. Růst je 
podpořen investicemi do moderních technologií, 
digitalizace a robotizace. Samozřejmě i výkonným 
managmentem a organizací výroby. Do budoucna 
vzhledem k proexportní orientaci bude záležet i na 
kurzu české koruny. 
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DĚKUJEME PARTNERŮM OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2019 

 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                           
 

 
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto 
akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem souboru jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR 
INTERIOR, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY. Soubor doplňuje v letošním 
roce přehlídka koupelnového designu DESIGN V KOUPELNĚ, která se meziročně střídá s 
výstavou SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy přináší každý rok novinky z oboru 
bydlení, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje 
velké množství zajímavých doprovodných programů, jako jsou přednášky, výstavy atd. Více 
na www.forinterior.cz . 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v sedmi závodech v Rakousku, se zabývá také 
průzkumem jeho využití v hotovém nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u 
zákazníků v domácnostech a také výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které 
poskytuje firma BLUM „Doživotní záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, 
promyšlené funkci, designu a dlouhé životnosti. Více na www.blum.com . 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 
Dřevozpracující družstvo 

http://www.forinterior.cz/
http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
http://www.demos-trade.com/


 

 

13 

 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. 
Získáním závodu Masisa v Concordii v Argentině od chilské společnosti Masisa S.A. si 
výrobce materiálů na bázi dřeva EGGER poprvé zajistil výrobní místo mimo Evropu. Během 
oficiálního setkání s guvernérem Severní Karolíny Royem Cooperem a zástupci místních 
úřadů, které se konalo dne 24. července 2017, oznámili Michael Egger a Walter Schiegl z 
managementu skupiny EGGER (technologie/výroba) záměr výstavby závodu na výrobu 
materiálů na bázi dřeva v Lexingtonu v Severní Karolíně. Více na www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 
 
 
Kili, s.r.o. 

 
 

http://www.ddl.cz/
http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
http://www.hettich.com/
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Kili, s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na prodej materiálu pro výrobu nábytku, 
vybavení interiérů a realizaci staveb. Společnost klade velký důraz na kvalitu dodávaného 
sortimentu a zajištění servisu pro své zákazníky. Obchoduje nebo zastupuje největší 
výrobce, jako jsou DDL, Egger, Kronospan, Hettich, Blum, Franke, Trachea, Sapeli, Meister 
atd. Na českém trhu je výhradním prodejcem nábytkového kování Titus. Historie Kili, s.r.o. 
sahá do roku 1993, kdy byl zahájen prodej ve Šlapanicích u Brna. V současné době 
zaměstnává kolem 220 lidí a provozuje dvanáct obchodních center na Jižní Moravě, 
Vysočině i v Jižních Čechách. Více na www.kili.cz . 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé 
technologie a v mnoha směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v 
inovacích svých produktů. Produkty Kronospan mají široké spektrum uplatnění v 
interiéru i ve stavebnictví.  
 
REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 

http://www.kili.cz/
http://www.kili.cz/
http://www.rehau.cz/
http://www.rehau.cz/
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říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 

 

 

 

http://www.spinar.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/
http://www.ma-dona.cz/

