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/číslo 7/ srpen 2019  

PROFIL NÁBYTEK ZREALIZOVAL MIMOŘÁDNOU INVESTICI! 

 
28 let vyráběl PROFIL NÁBYTEK ve výrobních 
halách v těsné blízkosti centra Humpolce. Nyní 
majitelé společnosti postavili zcela nový areál. 
Ten vyrostl na brownfieldu u vlakového nádraží. 
Nová výrobní hala má rozlohu 4500 m². 
Instalována je zbrusu nová technologie, která 
zajistí nejmodernější procesy výroby s důrazem 
na truhlářskou tradici firmy. Nová technologie 
přináší lepší pracovní prostředí pro 
zaměstnance. A v neposlední řadě investice 
znamená i ještě vyšší kvalitu produktů.  
 
Rozloha areálu umožňuje, aby nové haly a všechna 
oddělení firmy, výroba, technologické centrum, 
administrativa a obchodní oddělení byly na jednom 
místě. Nový koncept výroby je založen na 
automatizaci a digitalizaci. Dochází k zrychlení 
výroby, protože výrobní procesy jsou narovnány a 
zkráceny. Neméně důležitým faktem je i 
zjednodušení a zefektivnění výstupní kontroly. 
Kompletně nová technologie lépe zajistí výrobu pro 
inovované nábytkové řady MOVE ME i ostatních 
produktů. 
 
Nové nářezové centrum zaručuje špičkové 
opracování veškerého plošného materiálu pro 
výrobu nábytku. Technologie na olepování 
nábytkových hran airTec od firmy Homag garantuje 
dokonalost hran tak, že splynou s olepovaným 
dílcem. Nové CNC centrum s olepováním tvarových 
dílců zrychluje proces výroby. Průběžné svrtávací 
centrum zaručuje naprostou přesnost při vrtání dílců 
a jeho rychlost obrábění zkrátí čas výroby. 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

https://www.profil-nabytek.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/3-stavba-konstrukce-9-2018-c59620269d91b31d51808240a56aae6f.jpg
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VÝROBNÍ SPOLEČNOST U PILOUSE ZREALIZOVALA INTERIÉR FIRMY TRIGAMA  

 
Výrobní firma U Pilouse ve spolupráci s 
architektem Ondřejem Brádkou, realizovala 
atypický interiér kanceláří pro IT společnost 
TRIGAMA. Jelikož se společnost TRIGAMA 
zabývá IT, grafikou a designem je celek 
kanceláří vytvořen do stejného duchu. Jedná se 
o netradiční design, který je nadčasový, čistý a 
originální. 
 
Na zakázku byly použity materiály, jako jsou 
například exklusivní Corian, kvalitní laminované 
třískové desky, nebo dokonalé čalounění ve 
spojení s masivem. Právě čalounění interiéru 
vyvolává pocit měkké mechové stěny.  
 
Dá se říci, že čalounění je dokonale provázáno s 
barevným DNA společnosti TRIGAMA. Stropní 
závěsné květiny dodávají interiéru svěžest a svým 
originálním pojetím tvoří různorodé doplňky.   

 

 
 

 
 

 
 

 

ARBYD CZ VYBAVILI PRODEJNU MOSER NA SARDINII  

 

 
 
Společnost ARBYD CZ s.r.o. navrhla a vyrobila 
vybavení prodejny Moser, a.s. na Sardinii. 
Obchodní zástupce společnosti ARBYD CZ 
říká: „Bylo nám velkou ctí navrhnout a vybavit 
nábytkem prodejnu na Sardinii pro našeho 
významného partnera, sklárnu Moser, a.s.“. 
Architektonickou soutěž vyhrál návrh designera 
ARBYDu, MgA. Adama Šimka, který kombinuje 
černou a světlou barvu s výrazným nasvícením. 
Vyniká tak krása unikátních děl.  
 

 
 
 
 

 
 

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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Za zmínku rozhodně stojí, že ARBYD CZ vyrobil a 
nainstaloval nábytek ve velmi krátkém časovém 
úseku. I to vypovídá o schopnostech společnosti 
ARBYD CZ. 
 
Ke vzájemné spokojenosti byl projekt dokončen 
včas a v požadované vynikající kvalitě. Na Sardinii 
se tak nyní těší z nádherného a jedinečného skla 
značky Moser. 
 

  

 
 

 
  

 NOVÉ MODELY ŽIDLÍ OD LD SEATING!  

 

 
 
Společnost LD Seating s.r.o. uvedla na trh nové 
modely židlí. Jedná se o modely Harmony 
Modern, Flexi Chair, Trend a Melody Chair. 
Nově jsou nabízeny potahové látky Milano a 
Harmony. Milano zaujme výrazným klasickým 
vzorem, strukturou a pastelovými odstíny.  
 
Látka Milano zaujme výrazným klasickým vzorem, 
strukturou a pastelovými odstíny.  Její složení je 
100% Polyester v nehořlavém provedení Trevira 
CS.  
        
Látka Harmony patří mezi luxusní potahové 
materiály. Její jemný vzor připomíná pánské obleky 
a vybraná paleta odstínů skvěle doplní jakýkoli 
interier. Skládá se z 85 % z čisté nové vlny a 15 % 
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Polyamidu. 
 
Stejně tak i Melody patří mezi luxusní potahové 
materiály.  
 
Látky jsou skladem. Při objednávce je možné si je 
zvolit jako potahový materiál pro vybrané sezení.  
 
 
  

  

NOVÉ TAŠTIČKOVÉ MATRACE OD SPOLEČNOSTI AHORN CZ 

 

 
 
 
Společnost AHORN CZ nově rozšiřuje svůj 
sortiment o taštičkové matrace. Taštičkové 
matrace tvoří bloky nezávislých pružin, obalené 
vrstvou přírodních materiálů – latex a kokos, 
čímž vytváří harmonický celek pro optimální 
podporu páteře. 
 
Efektivní rozložení pružinek do 7 anatomických zón 
v matraci poskytuje dokonalou relaxaci. Matrace 
jsou oboustranné a z každé strany nabízí rozdílný 
stupeň tuhosti. Výhodou je snímatelný a pratelný 
potah, který lze rozdělit na dvě samostatné části 
pro snadnou údržbu. 
 
Taštičkové matrace AHORN CZ jsou nabízeny ve 
třech provedeních: 
 
Anny – univerzální řešení pro všechny, kdo 
preferují středně tuhé spaní, 

    
 
 
 
 

ANNY 
256 pružin/m2 

potah Desire 
 
 
 

 
JANNY 

300 pružin/m2 
potah Galaxi 
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Janny – odolná taštičková matrace jenž poskytuje 
komfortní spaní i při vyšší zátěži, 
 
Sanny – taštičková matrace nejvyšší třídy s 
vysokým počtem pružinek pro dokonale měkký a 
pohodlný spánek. 
 
S kompletním sortimentem výrobků se lze seznámit 
na stránkách www.ahorn.cz  
 
  

 
 

SANNY 
550 pružin/m2 

potah Terri  

LEAF OD TONu STUDIA E-GGS… 

 

 
 
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. 
  

     
 

 
 
  

HANÁK NÁBYTEK SPUSTILI NOVÝ WEB! 

 

 
 
Inovativní, nadčasový, přehledný, skvěle 
ovladatelný a plný realizací kompletních 
interiérů dle HANÁK INTERIOR CONCEPT. 
 
„Věříme, že se vám bude líbit“! Říká marketingová 
specialistka Ing. Veronika Hanáková. 
 
. www.hanak-nabytek.cz  
    

     
 

  

 

http://www.ahorn.cz/
http://www.hanak-nabytek.cz/
http://www.hanak-nabytek.cz/
https://hanak-nabytek.us10.list-manage.com/track/click?u=c05e69f0640d7a75bb615ed67&id=f81adfde2f&e=ef3797bf30

