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/číslo 6/ červen 2019  

HON NA VELETRHU INTERZUM 

 

 
 
Firma Hon-kovo s.r.o. , dceřiná společnost HON 
a.s. se v květnu zúčastnila mezinárodního 
veletrhu Interzum 2019  v Kolíně nad Rýnem. 
Zde vystavovala svůj klíčový produkt – výškově 
stavitelné stoly HONmove. 
 
Ostrůvkový stánek přímo ve vchodu haly 3.2 nebylo 
možné přehlédnout. Expozice s výškově 
stavitelnými podnožemi v bílé barvě působila 
elegantně. Pozornost přitahoval i film běžící na 
velkoplošné obrazovce, který podtrhoval atmosféru 
stánku. Zájem o výškově stavitelné stoly, které 
umožňují rychlé nastavení výšky pracovní desky a 
práci vestoje, byl obrovský.  Průsvitné stolové desky 
umožňovaly předvést vnitřní konstrukci, motory, 
řídící jednotky, ovladače a mechanické vlastnosti, 
které jsou jindy skryté.  
 
Podnože HONmove se vyznačují řadou vynikajících 
parametrů. Zájemci oceňovali technické řešení, 
stabilitu, tichý chod, plynulý pohyb a širokou 
nabídku typů. Je zřejmé, že firma Hon-kovo udělala 
za několik málo posledních let velký pokrok. 
Původní tři základní řady podnoží rozšířila na osm 
řad s třiadvaceti variantami. Na stánku se tak 
pochlubila technicky pokročilými prototypy. 
Novinkou byly i ovladače umožňující nastavení stolu 
na dálku nebo napájení vyjímatelnou baterií. 
 
Na stánku bylo po celou dobu veletrhu nesmírně 
rušno. Prakticky neustále probíhala jednání se 
stávajícími i potenciálními obchodními partnery. 
„Jak se nové kontakty přetaví v praxi, to ukáže až 
čas. Dnes je Interzum 2019 minulostí. Uvidíme se 
příští rok na veletrhu Orgatec 2020“, říká zakladatel 
firmy pan Václav Hon.  
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ARBYD CZ VYBAVIL INTERIÉRY SPOLEČNOSTI EUROVIA CS  

 
 
V nových interiérech kanceláří společnosti 
EUROVIA CS vládne v zázemí praktický styl. V 
odpočinkové zóně převažuje jednoduchost  
čistých dřevěných prvků v kombinaci s 
elegantní černou barvou. 
 
Vyrobila společnost ARBYD CZ s.r.o. na základě 
návrhu architektonického ateliéru ADR. Eva 
Bartmanová ze společnosti ARBYD CZ říká: „Měli 
jsme tu čest podílet se na vybavení interiéru 
společnosti EUROVIA CS, a.s.“ .  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

OŘECHOVÝ INTERIER OD JAN FICEK DŘEVOVÝROBA V PRAZE KOLOVRATECH  

 
Obecně se dá říci, že mezi světlými dřevinami 
vede dub evropský, mezi tmavými zase ořech 
americký. A z toho je i další nová truhlářská 
realizace od JAN FICEK DŘEVOVÝROBA. 
Sestává se z odýhované TV stěny se skříňkou, 
obkladu na stěně s hodinami a z kuchyňského 
pultu s úložným prostorem s dvířky v bílém 
laku. 
 
Kresba přírodní ořechové dýhy s fládrem je 
sesazena do figury. Dýhované části na sebe 
precizně navazují. Rohové spojení obkladů a 
korpusu skříňky je na pokos, což vytváří elegantní 
detail. Obklady jsou připevněny ke zdi pomocí 
masivních profilů zaklesnutých do sebe. Pohledové 

 
 
 
 
 

 
 

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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části skříňky (horní deska, čela, bok) jsou pro větší 
odolnost, odýhovány přírodní dýhou s větší 
tloušťkou - 1,5mm. Dvířka skříňky jsou osazena 
skrytým plnovýsuvem BLUM v bezúchytkovém 
provedení (plynový sklopný výsuv). 
  
Povrchová úprava celé sestavy je vysoce zátěžový, 
dvousložkový olejovosk. Hrany pohledových částí 
jsou opatřeny vrstvenou dýhovou ořechovou 
hranou, ofrézovanou s 2 mm poloměrem pro 
příjemný a hladký kontakt s hranou. V obkladech i 
zádech skříňky jsou navíc uschovány rozvody 
elektroinstalace. Ve fotogalerii se lze podívat, že 
právě na minimalistickém nábytku jednoduchých 
tvarů kresba dýhy vynikne nejlépe, viz.  
nuxnabytek.cz/galerie . 
  

 

 SHOWROOM U1 OD UNIS-N  

 
Na základě návrhu architektonického studia 
Vrtiška – Žák vyrobila společnost UNIS-N, spol. 
s.r.o. Celek je navržen jako výsostně 
jednoduché a efektivní řešení, které navazuje 
na kvality objektu a obohacuje ho dominantou, 
jejímž účelem je výrazná vizibilita firmy a 
propagace jejich realizačních schopností. Stěny 
jsou ponechány v režném zdivu a pohledových 
betonech. Autoři nechtěli konstrukci budovy 
nijak zakrývat. Důvod je jasný, fascinace krásou 
surových materiálů, které v kontextu prostředí 
vyniknou, a v neposlední řadě také ekonomická 
úspora. Dominantou interiéru se pak stává 
atypická dýhovaná stěna. 
 
Organická dýhovaná stěna v sobě skrývá sociální 
zázemí, sklady, serverovnu a dvě zasedačky. 
Právě zmíněná stěna je skutečným klenotem 
interiéru. Půdorysné řešení eliminuje ostré rohy a 
přirozeně se doplňuje s okolním prostorem. Je 
tvořena jednotlivými lamelami, které v horizontální 
kombinaci utváří různě tónované pásy, 
odstupňované od nejsvětlejších odstínů dřeva až 
po ty nejtmavší. V místech prostupů stěnou je pak 
stěna jakoby „vyhrnuta“ směrem vzhůru a 
návštěvníkům se pak otvírají její útroby. V těchto 
místech designéři umístili velkou a malou jednací 
místnost, která je na rozdíl od té velké otevřená a 
může sloužit k méně formálním schůzkám. Na 
druhé straně je pak dýha „vyhrnuta“ v místech 
šatny a vstupu a WC.  
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TON - STOLKY YYY OD ALEXE GUFLERA 

 

 
 
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. 
 
„Chtěl jsem vytvořit jednoduchý produkt, s malými 
detaily, které by umocnily design a užitečnost,“ 
uvádí Alex Gufler, který pro TON v minulosti 
navrhnul úspěšnou kolekci Merano. „Zkosením 
vrchní desky vzniknul charakteristický tvar, který je 
také funkční, neboť stolek lze postavit ke zdi nebo 
k dalšímu nábytku,“ vysvětluje netradiční tvar 
Gufler. Vrchní plát lze vybírat z přírodního 
masivního buku či dubu. Upřímně, jeden kus vám 
nikdy nebude stačit... 
 
  

    
 
 
 

 
 

 
 
  

WHEEL ME – NOVINKA OD HAFELE! 

 
 
Wheel.me je pro nábytek v obytných a 
kancelářských prostorách s častým 
přemísťováním. Zdvihnutím nábytku se aktivuje 
funkce  pohyblivého kolečka a naopak.  
 
Wheel.me rychle a pohodlně vytváří prostor všude 
tam, kde je ho zapotřebí, ať už se jedná o běžné 
obytné, kancelářské či jiné prostory. Pro veškerý 
typ nábytku s bezpečnou stabilitou a požadavkem 
na mobilitu. Nábytek se jednoduše zdvihne a po 
aktivaci kolečka (všech nohou) je možné posouvat 
nábytek dle požadavku. 
 
Video na Youtube kanálu Hafele: 
https://youtu.be/nB44MT44R7A . 
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