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/číslo 4/ duben 2019  

NOVÉ STUDIO HANÁK NA FLORIDĚ 

 

 
 
HANS KRUG je americké zastoupení výrobce 
HANÁK NÁBYTEK. Ten nyní otevřel showroom v 
Miami na Floridě. Jedná se o v pořadí již třetí 
interiérové studio HANÁK v Americe! Showroom 
v Miami je součástí prestižní nákupní galerie 
DCOTA což je zkratka pro Design Center of the 
Americas. 
 

Showroom nabízí originální vzorové sestavy 
HANÁK. Je samozřejmostí, že nabídka reflektuje 
potřeby amerických klientů. Lze říci, jiný kraj, jiný 
mrav, a v případě nábytku toto platí se zvýšeným 
důrazem. Proto se jedná o typově odlišné sestavy 
nábytku od těch aktuálních evropských. Američané 
odvážně kombinují materiály i modely. Prioritou je 
pro ně vysoká kvalita materiálů i zpracování, proto 
sahají po evropském prvotřídním nábytku, jako v 
případě společnosti HANÁK NÁBYTEK. 
 

 
  

 
 

 
 

 

LOUNGE KŘESLO Z TONu MÁ RED DOT!   

 
Lounge křeslu Chips byla udělena prestižní 
cena Red Dot. Model si tak připsal další cenu, 
kterých od svého odhalení získal celou řadu. 
Porotu kromě nápaditého designu zaujalo také 
kvalitní řemeslné zpracování. 
 
"V Česku Chips bodoval už během pražské 
přehlídky Designblok, kde jej odborná porota 
vybrala za Nejlepší nový nábytek. Během listopadu 
pak získal titul German Desing Award 2019 

 
 

http://www.hanak-nabytek.cz/
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Winner," popsal dosavadní úspěchy Jan Juza, 
ředitel marketingu TON. Na konci prosince k nim 
přibylo i ocenění Good Design, které organizuje 
The Chicago Athenaeum ve spolupráci s 
Evropským střediskem pro architekturu, umění, 
design a urbanistické studie. Nyní křeslu přibývá 
ocenění Red Dot v kategorii Product Design 2019. 
 
Ocenění pro lounge křeslo Chips není pro TON 
prvním červeným puntíkem. Red Dot značka v 
minulosti získala za modely Alba, Merano, Split a 
také za stůl a židli z kolekce Leaf. V roce 2018 se 
dočkaly Red Dot ocenění v kategorii 
Communication Design propagační materiály TON 
– kolekce katalogů a vzorníků materiálů. 
 
TON své výrobky distribuuje do více než 60 zemí 
světa. Realizuje zakázky od jednoho kusu židle pro 
interiér rodinného domu, až po stovky kusů do 
hotelů, restaurací, kaváren, jídelen, kostelů či domů 
pro seniory. TON je nositel ocenění Good Design, 
Red Dot Design Award, Interior Innovation Award, 
German Design Award, NÁBYTEK ROKU a Czech 
Grand Design. 

 
 
 

 

 

MELODY CHAIR - NOVINKA OD LD SEATING 

 

 
Melody Chair je jednou z novinek, kterou LD 
seating představili na veletrhu Orgatec. Stejně 
jako u sérií Flexi a Harmony Modern doplňuje 
rodinu sezení Melody o další modely a tím z ní 
vytváří komplexní rodinu sezení, kterou se dá 
vybavit celá kancelář.  
 
Melody Chair je založena na čistém designu, držící 
stejné linie jako ostatní křesla Melody. Díky 
variabilitě podnoží se dá použít jak do 
kancelářských prostor, tak i do jídelen, kaváren a 
restaurací. 
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NOVÉ KANCELÁŘE MOSER OD ARBYDu CZ  

 

 
 
Kanceláře společnosti MOSER, a.s. vybavila 
společnost ARBYD CZ. 
 
„Je nám ctí být dlouhodobým dodavatelem pro 
sklárnu MOSER, a.s. Naší další realizací pro tuto 
společnost bylo kompletní zařízení do kanceláří dle 
návrhu Mgr. Marka Poddaného, ze společnosti 
SENSO DESIGN PRAGUE“. říká Eva Bartmanová 
ze společnosti ARBYD. Prostoru vládne 
jednoduchost. Byla zvolena bílá barva na prvcích v 
minimalistickém stylu. 
 
Výrobu a montáž zajistil stabilní tým společnosti 
ARBYD CZ s.r.o. 
 

 

      

 
 

 

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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VÝROBCE „U PILOUSE“ REALIZOVAL PRODEJNU „UK POINT“ 

 
 
Výrobní firma U Pilouse www.upilouse.cz  
realizovala v rámci spolupráce s 
architektonickým studiem Jemne 
www.jemne.com nový interiér univerzitní 
prodejny UK Point v Praze. 
https://shop.cuni.cz/index.php Kompletně nový 
design prodejny navrhla Ing. arch. Jana 
Šaňáková. 
 
Navržený nábytek je vyroben z kombinace 
kompaktních materiálů, skla a plechu a celkově 
dotváří velmi vzdušný dojem z úchvatných 
starobylých prostor Univerzity. 
 
Nově otevřená prodejna upomínkových předmětů 
Univerzity Karlovy se nachází v centru Prahy, v 
Celetné ulici. Otevřena je včetně sobot i nedělí.  

    
 

 
 

 
 

 
  

UNIS N VYBAVILI VALAŠSKOU CHALUPU - HÁJENKU 

 

 
 
Interiéru vládne smrkový masiv, který Hájence 
dodává jedinečný přírodní charakter. Pro 
bezbarvou povrchovou úpravu výrobce zvolil 
přírodní vosky Osmo. V celodřevěném 

     
 
 

 
 

http://www.upilouse.cz/
http://www.jemne.com/
https://shop.cuni.cz/index.php
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smrkovém provedení jsou vyrobeny i 
kuchyňské linky. Součástí realizace a dodání 
byly i modrotiskové závěsy, záclony či ovčí 
kožešiny, které tematicky zapadají do prostředí 
Valašska, vše dle přání architektky, Ing. 
Miroslavy Josefíkové ze Studia EMODI.  
 
Valašská chalupa – Hájenka je jednou z řady 
rekreačních objektů ve Velkých Karlovicích se třemi 
plně vybavenými apartmány s možností ubytování 
až pro 20 hostů. Každý apartmán je vybaven kromě 
vlastní koupelny i jedinečnou zakázkovou kuchyní 
a odpočinkovým koutem s čalouněnou sedačkou. K 
tanci i klidnému posezení pak slouží velká 
společenská místnost v přízemí, opět vybavená 
smrkovou kuchyní.   
 

  

 
 

 
 

 
  

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - VÝROBA ATYPICKÉHO NÁBYTKU PRO BYT V LIBOCI  

 
jedna z posledních realizací společnosti JAN 
FICEK DŘEVOVÝROBA v atypickém bytě v 
pražské Liboci. Řešeno zde bylo kompletní 
zařízení na míru podle architektonického 
návrhu Ateliéru ARFO.  
 
Jádrem bytu vedou příčky obložené dýhovaným 
obkladem v dubu evropském. Na ty jsou pak 
navázány jednotlivé místnosti a úložné prostory. 
Součástí příček jsou i bezfalcové a bezobložkové 
dveře od JAN FICEK DŘEVOVÝROBA. Ty s 
příčkami plně splývají. To i díky tomu, že výrobce je 
specialista na dýhu, a proto přesně navázal 
kresbou dřeva na okolní obklad. Čela příček jsou 
zakončeny deskami spojenými na pokos, tedy bez 
přiznaných hran. 
  
Úložné skříně, vybíhající z obložených příček, jsou 
taktéž odýhovány dubem evropským. Hrany jsou 
olepeny přírodní dýhovou vrstvenou hranou s 
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ofrézováním do obloučku pro příjemný a hladký 
kontakt uživatele. Uvnitř jsou skříně logicky 
uspořádány dle přání klienta a vybaveny kvalitními 
komponenty Hettich, Blum a Häfele. Dvířka jsou 
otevírána pomocí bezúchytového otevírání tip-on a 
jsou opatřena tlumeným dovíráním Blumotion. 
  
Velkorysá kuchyně v bílém lesku je doplněna 
masivní dřevěnou deskou - dubovou spárovkou s 
lamelami skládanými do špalíčků s atypickou 
výškou 50 mm. Zádový panel kuchyňské linky je 
odýhován jak jinak než přírodní dřevěnou dýhou z 
dubu evropského s průběžnými lamelami a je 
nalepen na stěnu. 
  
Aby vše působilo harmonicky, byly vyrobeny i 
parapety ve stejném dekoru. Pod parapety v 
kuchyni je navíc vyroben i kryt pro vedení 
elektroinstalace. Veškeré odýhované materiály jsou 
ošetřeny vysoce kvalitním olejovoskem. 
 

  

 
 

 
  

TON ODHALIL NOVINKY V MILÁNĚ 

 

 
 
Na veletrhu v Miláně představil TON celkem 
čtyři nové modely. Jejich autory jsou osvědčení 
designéři, se kterými značka spolupracuje.  
 
Hlavní novinkou bylo stylové křesílko Ginger od 
španělského dua Yonoh. Hravě praktické 
konferenční stolky YYY jsou pak dalším návrhem 
pro TON od Alexe Guflera. Přírůstku se také 
dočkala kolekce Leaf, kterou rozšířila jídelní křeslo 
z opticky lehké lisované překližky. A již klasický tvar 
židle 811 byl nově předveden v barové variantě s 
číslem 813. 
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TOVÁRNA NA TĚLO OD PROFIL NÁBYTKU 

 

 
 
Továrna na tělo v prostorách bývalého kasina je 
"Fitness & Wellness Euforie Praha Smíchov". 
 
Již třetí pobočka fitness & wellness centra Euforie, 
na jejíž realizaci se PROFIL NÁBYTEK podílel, 
vyrostla na Pankráci v prostoru, kde dříve bývalo 
kasino. Nyní se původní estetika herního ráje 
propisuje i do nového interiéru. Za spolupráce s 
architektonickým studiem Schwestern se PROFIL 
NÁBYTEK podílel na realizaci sportovních sálů, 
šaten a vstupních prostor s recepcí.  
 
V interiéru se zachovávaly některé původní prvky 
kombinované s podukty PROFILu, které kontrastují 
svou surovostí a industriálním vzhledem. Recepce 
je řešena jako kavárna, kde vzniklo příjemné 
posezení vybavené kavárenskými stolky a 
barovými židlemi z designové výrobní řady "Roksor 
jako styl".  

      
 

 
 

 
 

 
  

HAFELE NA INTERZUMu V NĚMECKU 

 
Mezinárodní veletrh pro výrobu nábytku a 
interiérový design slaví 60 výročí. 
Nejvýznamnější oborová akce, která se koná 
jednou za dva roky v Kolíně nad Rýnem, 
přilákala v roce 2017 k návštěvě více než 69.000 
návštěvníků ze 152 zemí celého světa. Na 
celkové ploše 187.400 m2 své výrobky a služby 
představilo 1732 vystavovatelů z 60 zemí světa. 
 
Tento rok se veletrh uskuteční v termínu od 21.-
24.5.2019, otevírací doba veletrhu po všechny dny 
od 9.00 do 18.00 hodin, výstavní stánek Häfele 
bude v hale 7.1, stánek číslo C040.  Na ploše více 
než 1400 m2 Häfele představí řešení a služby, 
které nabízí pro partnery, zákazníky a všechny, 
kteří se podílí na designu, konstrukci či výrobě 

      

 
 

 
 
 

Odkazy z minulého ročníku: 
 

https://youtu.be/9HSe0vbxUto 
 

https://youtu.be/ip5DYvLT8g4  

https://youtu.be/9HSe0vbxUto
https://youtu.be/ip5DYvLT8g4
https://www.profil-nabytek.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/img-6215-63bd2f0646db0d8c771875942b2597dd.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/img-28576-mala-7c23f828b9480bb8705a2f3dc9cfeee1.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/img-6094-4903e6b07411fa8e35bbaa44ec89c9db.jpg
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nábytku a interiérů nebo na distribuci výrobků 
Häfele k výrobcům. Po celou dobu konání veletrhu 
budou k dispozici pracovníci Hafele Czech & 
Slovakia. 
  

JARNÍ NOVIKY PLNÉ BAREV A PŘÍRODY U FICKA A GRENY 

 
Jaro se nese ve znamení barev a probouzející 
se přírody. A ve stejném duchu se odvíjí i jarní 
novinky kuchyňských a nábytkových dvířek 
Grena DD společnosti Jan Ficek Dřevovýroba a 
Grena, a. s. 
 
Jednou z těchto horkých novinek jsou lakovaná 
dvířka upravená kvalitním UV stabilním 
polyuretanovým polomatným lakem. vybírat lze z 
více než 190 odstínů barev RAL. Své využití 
naleznou lakovaná dvířka nejenom v kuchyni, ale 
kdekoliv v interiéru. Vhodná jsou např. pro 
koupelny, předsíně, ložnice, obývací a další 
prostory. Výhodou je především jejich dobrá 
odolnost proti vlhku a oděru. 
 
Lakovaná dvířka Grena DD jsou dostupná v 
různých tvarech, rovných i frézovaných, s 
úchytkami i bez. Vybírat v podstatě můžete ze 
známých tvarů fóliovaných kuchyňských a 
nábytkových dvířek Grena DD řady Handy, Ideal a 
Elegant. Nejlepšího efektu je však dosaženo při 
výběru rovných tvarů dvířek.  
 
Další jarní novinkou kuchyňských a nábytkových 
dvířek Grena DD jsou přírodní dýhovaná dvířka, 
která se hodí nejenom v domácnosti, ale i pro 
nábytek ve veřejných prostorech jako jsou hotely, 
restaurace, úřady apod. Hlavní předností 
dýhovaných dvířek je přirozený vzhled dřeva ve 
spojení se stabilními mechanickými vlastnostmi 
DTD. Milovníci přírodních materiálů mohou vybírat 
z 30 druhů dekorů dřevin.  
 
U dýhovaných dvířek to však výběrem dekoru 
nekončí. Zákazník si může volit 3 druhy sesazení 
dýhy - do figury, za sebou nebo náhodně. Finální 
povrchová úprava dýhovaných dvířek Grena DD je 
standardně prováděna ekologickým olejovoskem s 
molekulární vazbou bez obsahu VOC. Přírodní 
olejovosk je nanášen v jedné vrstvě, dodává dřevu 
přirozený vzhled, zvýrazňuje jeho kresbu a chrání 
jak samotné dřevo, tak i jeho barvu. Díky této 
povrchové úpravě jsou dýhovaná dvířka příjemná 
na dotek. 
 
Dvířka lze dodat také lakovaná nebo bez finální 
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úpravy povrchu, připravená pro dokončení podle 
potřeby. Zvolit lze jak dvířka plná, tak se skleněnou 
výplní či vitráží. Nabídka sortimentu kuchyňských a 
nábytkových dvířek Grena DD se s příchodem jara 
rozšířila v podstatě o 2 zcela nové linie 
povrchových úprav. Opomenuta ale nebyla ani 
nabídka fóliovaných dvířek, ve které se objevily 4 
nové dekory. Na své si určitě přijdou jak příznivci 
industriálního stylu, kteří ocení dekory Beton hrubý, 
Beton jemný a Rez tmavá, tak milovníci exotických 
dřevin, které potěší dekor Třešeň GOBI.   

 

 

 


