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/číslo 5/ květen 2019  

ARBYD CZ VYBAVILI KANCELÁŘE ŠKODA TRANSPORTATION 

 

 
 
Další z realizací společnosti ARBYD CZ jsou 
kanceláře a zázemí pro společnost Škoda 
Transportation a.s. 
 
Kanceláře a zázemí společnosti Škoda 
Transportation a.s. se mohou pochlubit novým 
vzhledem. Za kompletním návrhem řešení pro tento 
interiér stojí tým pracovníků z ARBYDu. K návrhu 
bylo od počátku přistupováno s ohledem na 
praktické využití a funkční členění celého prostoru. 
 
Vzniklo tak rozhodně zajímavé pracovní prostředí, 
kde se povedlo skloubit praktičnost prostoru a 
příjemný vzhled. Výrobu a montáž samozřejmě 
realizovala výrobní společnost ARBYD CZ s.r.o., 
která disponuje nejenom výrobními kapacitami 
s moderními technologiemi, ale i vybavenými a 
zkušenými montážními četami.  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

NOVINKA OD JITONY – KOLEKCE KAROLÍNA  

 

 
 
Kolekce „Karolína“ od výrobní společnosti 
JITONA, je určena pro milovníky přírodních 
materiálů a organických forem. Je inspirována 
živočišnou říší, což lze vidět na dvířkách 
komody, která v otevřeném stavu připomínají 
křídla berušky. 

 
 

 
 
 

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


 

 

2 

 

 
Propojujícím znakem celé kolekce je konstrukční 
detail úchytek komody. Madla jsou přenesena 
zepředu na bok, což zanechává čelo komody čisté. 
Oblé tvarosloví působí se strukturou jemně 
zesvětleného dubu klidně a harmonicky.   
 
Použitý materiál je částečný masiv, respektive 
kombinace masivu a dýhy. Provedení povrchové 
úpravy je kombinací lakovaného běleného dubu. 

 

 

KŘESLO GINGER OD TONu - OHLÉDNUTÍ ZA MILÁNEM… 

 

 
 
Křeslo Ginger přichází od studia Yonoh po 
loňské kolekci židlí Valencia. „Chtěli jsme 
vytvořit něco organického s jemnými tvary. 
Inspirovaly nás nafouklé a oblé tvary léčivého 
kořene zázvoru. A tak vzniklo křesílko Ginger,“ 
uvádí Clara del Portillo ze studia Yonoh.  
 
Vznikl tak polstrovaný model, který splňuje nároky 
na pevnost konstrukce, avšak působí svěže a bez 
těžkopádnosti. Mírný ohyb nožek odkazuje k srdci 
výroby značky TON. 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. V 
Miláně bylo navíc i křeslo očalouněné do sametu. 
Novinka v portfoliu potahových látek, které TON 
pro čalounění svých židlí a křesel používá, upřesnil 
marketingový ředitel TONu, Jan Juza. 
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ŠALANDA – KRUŠOVICKÁ RESTAURACE OD UNIS-N  

 

 
 
V nově zrekonstruovaném prostoru v pražském 
Karlíně vznikla prémiová restaurace 
„Krušovická Šalanda“. Krušovický pivovar patří 
do pivovarnické skupiny Heineken. Interiér 
restaurace byl vytvořen dle originálního návrhu 
architektů Vrtišky a Žáka. Prostorná restaurace 
nabízí nízké i vysoké barové sezení v kombinaci 
černé a červené barvy, které společně s 
přírodními dřevěnými prvky stolů, lavic a 
obložení vytváří velmi útulné prostředí. 
 
Interier realizovala společnost UNIS-N, spol. s.r.o., 
která se specializuje na výrobu nábytku z masivu, 
především na nábytek ze smrku, borovice a dubu. 
Kromě standardní nabídky katalogového nábytku, 
vyrábí i nábytek na zakázku, přesně dle přání 
zákazníků. Mimo kusového nábytku vyrábí 
interiérové dveře, schodiště, nebo kuchyňské linky. 
Rovněž se zabývá kompletním vybavením hotelů, 
penzionů nebo restaurací „na klíč“, kde často 
spolupracuje s celou řadou architektů a designerů. 
 
Dubové celomasivní stoly se zafrézovanou deskou 
a černě lakovanými kovovými trnožemi tvoří 
společně s lavicemi dominantu restaurace Šalanda. 
Lavice jsou vyrobeny z černého lamina, 
bezbarvého dubu a lakovaných kovových nosných 
prvků s vypálenou korunkou po stranách. Veškeré 
dřevěné prvky jsou ošetřeny bezbarvým voskovým 
olejem řady OsmoColor. Na přání investorů bylo ve 
stejném duchu provedeno i externí obložení 
fasády, kde se propisuje dubový půlkulatý tvar 
lamel, stejný jako v obložení stropů. Tyto fasádní 
prvky jsou ošetřeny UV – bezbarvým olejem pro 
delší trvanlivost a zachování přírodního vzhledu 
dřeva. Jedinečným, unikátním prvkem celé 
restaurace je dubové obložení stropu a dubových 
půlkulatin na jakelové konstrukci. Tento prvek 
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elegantně kryje všechny technické rozvody včetně 
vzduchotechniky a elektrorozvodů. Stropní obklady 
zároveň místy přechází i do obkladů stěn, čímž 
celý prostor příjemně zútulňují. 
  

DOKONALE ERGONIMICKÝ STŮL „TAK“ OD PROFILu 

 
Funkční ergonomický pracovní stůl je 
základním kamenem každé kanceláře. Ať už je 
výběr stolu realizován do domácího 
kancelářského prostoru nebo kanceláře s 
větším počtem pracovních míst, případně do 
zasedací místnosti, je vhodné vsadit na 
moderní odlehčený design kombinovaný s 
funkčností a praktičností. Díky tomu lze vnímat 
kvalitu stolu nejen na oko, ale i na dotek. 
Takové jsou ergonomické pracovní stoly z 
nábytkové řady „TAK“, které se stávají 
ústředním bodem řady kancelářských prostor. 
 
Při výběru nového kancelářského stolu je 
doporučeno se zaměřit především na rozměry 
horní pracovní desky. U stolu v kanceláři lidé 
pracují, ale také se setkávají, komunikují, baví se i 
odpočívají. Pracovní kancelářský stůl musí zajistit 
dostatek volného místa pro počítač, kancelářské 
potřeby, ale třeba i osobní věci nebo oběd. Díky 
odsazeným nohám stolu „TAK“ lze u stolu 
pohodlně sedět i procházet kolem. 
 
Je vhodné se zamyslet se nad tím, kolik prostoru 
na kancelářském stole potřebujeme. Každý člověk 
je jedinečný, proto má individuální požadavky na 
pracovní prostor. Z toho důvodu ve společnosti 
PROFIL NÁBYTEK vytvořili kolekci pracovních 
stolů „TAK“, které díky své flexibilitě uspokojí 
potřeby i náročných zákazníků. Ať už zákazník 
hledá základní nebo výškově stavitelný stůl, 
sdílené pracoviště či barové posezení, z nabídky 
stolů „TAK“ si lze vybrat.  
 
Jen těžko si můžeme v dnešní době představit 
pracovní stůl, na kterém by se nenacházel počítač, 
tiskárna, projektor či jiné elektrické zařízení. 
Základem ergonomie moderního pracovního stolu 
je bezprostřední přístup k elektrickému napájení. 
Hledání zásuvky kdesi pod stolem rozhodně patří 
minulosti. Pořiďte si pracovní stůl, který má přístup 
ke zdroji energie přímo z horní části pracovní 
desky. 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

https://www.profil-nabytek.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/stul-tak-profil-164e3cb3e2a8f57b427422dab5979224.jpg
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Kancelářské stoly „TAK“ jsou vybaveny 
elektrokanálem z černé MDF desky, která se 
vizuálně propisuje do vrchní části stolu. Zásuvka je 
pak schovaná pod horní krytkou elektrokanálu, jenž 
poslouží také jako důmyslný úložný prostor. Navíc 
vytváří barevný kontrast, který podtrhuje originální 
design nábytku.  

 
  

MATRACE AHORN CZ V NOVÉM KABÁTU! 

 
 
Firma AHORN CZ, s.r.o. je český výrobce 
lamelových roštů, matrací a polštářů. Nyní opět 
oživuje svou nabídku pro milovníky klidného a 
zdravého spánku, novinkou ve svém 
sortimentu.  
 
Kolekce matrací Ahorn se dočkala vylepšení v 
podobě nových potahů. Matrace jsou nyní ještě 
pohodlnější, kvalitnější a komfortnější než kdy 
dřív. V čem vlastně spočívají přednosti nových 
potahů? Kromě atraktivního moderního 
designu se potahy můžou pyšnit svou dlouhou 
životností a odolností, jelikož potahové látky 
jsou tkané ve vysoké gramáži a jsou tak 
zárukou kvality a dlouhé životnosti. Pro 
snadnou údržbu jsou potahy pratelné a 
dělitelné na dvě části, což zajišťuje vysokou 
hygienu lůžka. Potahy jsou navrženy tak, aby 
co nejlépe zvýraznily a podpořily vlastnosti 
matrací. Zdravotně nezávadné materiály 
potvrzené certifikátem ÖKO-TEX Standard 100 
jsou samozřejmostí.  
 
Nové potahy jsou nabízeny ve třech designech. 
Luxusní potah Terri s designovou zlatou mřížkou, 
napomáhající odvětrávání matrace. Atraktivní 
design kombinující šedou a bílou látkou potahu 
Galaxi zajišťuje novou úroveň spánku. Snímatelný 
a pratelný potah Desire je pro snadnou údržbu 
dělitelný na 2 části. Na první pohled zaujme 
kvalitním povrchem příjemným na dotek.  
 
Spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů, které 
ovlivňují naše zdraví. Kvalitní matrace s potahem 
přispívá k lepšímu spánku, který je zárukou 
dobrého výkonu i zdraví. Kompletní sortiment 
výrobků lze dohledat na stránkách www.ahorn.cz . 
   
  

     
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.ahorn.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/profil-nabytek-tak-jednaci-stul-04-d18f5bb9688751f837ea71b11f15c90a.jpg
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JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - EXKLUZIVNÍ LAKOVANÁ DVÍŘKA V BARVÁCH  

 
Vdechnout interiéru luxusní vzhled a 
neomezovat se ve výběru barev? Pak jsou zde 
lakovaná dvířka firmy Jan Ficek Dřevovýroba ve 
spolupráci se společností Grena DD tou 
správnou volbou.  
 
Lakovaná dvířka jsou vyhledávaná především pro 
svůj oslnivý vzhled, díky kterému dodají interiéru 
nádech luxusu. Své využití mají nejen v kuchyni, 
ale také v ostatních místech jako jsou koupelny, 
předsíně, ložnice, obývací a další prostory. 
Lakovaný vzhled dvířek vynikne především v 
exkluzivních designových kuchyních, obývacích 
pokojích či u designového nábytku. Variabilita tvarů 
a barev však předurčuje jejich neomezenou 
možnost využití. 
 
V případě lakovaných dvířek Grena DD společnosti 
Jan Ficek Dřevovýroba a Grena, a.s. mohou 
zákazníci vybírat z více než 190 odstínů barev a 31 
různých tvarů. Kromě jednoduchých hladkých tvarů 
lze zvolit i složitější frézované tvary a samozřejmě, 
zákazníky velmi oblíbené, tvary s integrovanou 
úchytkou. Vzhledem k dnešním minimalistickým 
trendům jsou však stále nejvyhledávanější světlé 
odstíny v kombinaci s rovnými tvary, které působí 
velmi elegantně. 
 
Základním materiálem lakovaných dvířek Grena 
DD je MDF deska o tloušťce 18 nebo 22 mm (dle 
typu tvaru), na povrchu upravena kvalitním 
stabilním polyuretanovým polomatným lakem, který 
zaručuje odolnost vůči UV záření. Výhodou 
lakovaných dvířek je kromě toho také jejich vysoká 
odolnost proti vlhku a teplu. Lakované povrchy 
navíc nevyžadují žádnou zvláštní péči. První čištění 
lakovaného povrchu lze sice provádět až po 
úplném vyzrání laku, tedy ne dříve než 14 dní po 
dodání dvířek, ale další čištění je již hračka. 
 
 
Při běžném provozu stačí lakovanou plochu 
udržovat čistou za použití kvalitní jemné utěrky 
nebo houbičky navlhčené vodou s přídavkem 
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saponátu bez obsahu písku, prášku nebo jiné 
složky s brusným efektem.   

KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI ANECT OD ARBYDu CZ 

 
Ve spolupráci se společností CBRE s.r.o. vznikl 
kompletní interiér kanceláří, zázemí a 
openspace pro společnost ANECT. Výroba 
nábytku byla v souladu s konceptem 
kancelářského prostoru, který navrhovali 
architekti oddělení Building Consultancy 
společnosti CBRE.  
 
Pro společnost ANECT s.r.o. vyrobila firma ARBYD 
CZ s.r.o. kompletní nábytek do kancelářských 
prostor. Příjemnou atmosféru celému prostoru 
dodal kvalitní čalouněný nábytek nejen v 
openspace, 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, který tak vytváří 
inspirativní pracovní prostředí. 
  

   
 

 
 
 
 

  

DALŠÍ KOLO SUSO JE ZA NÁMI… 

 
Poctivé řemeslo je element, bez kterého se 
neobejde ani moderní civilizace. To si 
uvědomují organizátoři Soutěžní přehlídky 
stavebních řemesel SUSO, která již 23 let hledá 
a motivuje největší talenty napříč Českem a 
Slovenskem. V hledáčku jsou studenti 
řemeslných oborů zedník a truhlář.  
 
Předtím, než se uskuteční velké finále na 
podzimním veletrhu FOR ARCH, hledá tým 
SUSO nejšikovnější žáky v postupových 
kolech. To květnové je našlo v Českých 
Budějovicích. 
 
Na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy 
HOBBY se soutěžilo ve dnech 10. a 11. května. O 
postup do velkého finále v rámci zářijového 
stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze se utkalo 
sedm družstev truhlářů a tři družstva studentů 
oboru zedník.  
 
Zlatými hochy oboru truhlář jsou za Jižní Čechy 
Jan Macháček a Milan Vondra ze Středního 
odborného učiliště Hluboš. Na pomyslné stříbro si 
sáhli Filip Sýkora a Pavel Sobotka reprezentující 
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Střední školu stavební v Jihlavě. Jen s 
jednobodovým odstupem skončili třetí Martin 
Sochor a Michal Šin ze SPŠ a SOU Pelhřimov.  

 

 
 

 

 


