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/číslo 8/ září 2019  

KOLEKCE LIBRETA - NOVINKA OD BMB! 

 

 
 
 
Libreta je kolekce nábytkových prvků a 
regálových stěn. Nabízí mnoho barevných 
provedení a kombinaci s širokou paletou 
doplňků. Promyšlený styl jde ruku v ruce s 
perfektním zpracováním a vysokou kvalitou 
použitých plošných materiálů české a rakouské 
výroby. Kovové úchytky, ložiskové výsuvy spolu 
s ostatním vybavením dokreslují dokonalý 
vzhled a drží vysokou laťku kvality. Libreta je 
nábytek plný inspirace bez kompromisů. 
 
Tichý a plynulý chod zásuvek zajišťují kvalitní 
kovové kuličkové celovýsuvy s komfortním tlumením 
při zavírání zásuvky. Nosnost každé ze zásuvek je 
45 kg. Všechny prvky kromě regálových stěn a dvou 
typů konferenčních stolků jsou dodávány ve 
smontovaném stavu. Stačí jen seřídit nožky a 
namontovat úchytky. 
 
Kolekce Libreta nabízí širokou paletu prvků pro 
malé i velké sestavy. Snadno lze vytvořit originální 
obývací stěnu i praktickou sestavu do předsíně 
nebo dětského pokoje. Záleží na fantazii uživatele. 
Kolekci lze samozřejmě doplnit o zakázkově 
vyráběné prvky podle individuálních požadavků. 
Znakem kolekce Libreta je perfektní řemeslné 
zpracování a kvalitní materiál dodávaný výhradně 
evropskými výrobci. 
 
V jednoduchosti je krása. V kolekci Libreta nechybí 
bezúchytkový systém Tip-On. V kombinaci s LED 
diodovým podsvícením polic lze snadno vytvořit 
moderní obývací pokoj. 
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PALÁC ARA REALIZACE HUBHUB OD ARBYD CZ  

 

 
 
 
 
Společnost ARBYD CZ se podílela na zařízení 
vybavení kancelářských prostor pro HubHub. 
Kromě atypického nábytku byl tentokrát 
ARBYD vybrán i jako dodavatel atypických 
světel.  
 
Se světly si architekti hodně pohráli a je to jeden z 
dominantních prvků v prostoru. Arbyd dodal např. 
světla v podobě krabic nad stoly, svítící piktogramy 
nad barem, lampu připomínající pouliční osvětlení. 
 
Industriální podobu celého prostoru pak zdůrazňují 
originální zavěšené stoly. Zakázka byla vyrobena 
pro společnost HB Reavis Group CZ, s.r.o. 
autorem návrhu je Studio Reaktor s.r.o. 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

KVALITNÍ POSTEL OD AHORNu Z MASIVU  

 
Firma Ahorn, český výrobce lamelových roštů, 
matrací a postelí, uvedla nedávno na trh postele 
z poctivého masivního materiálu. Hitem 
letošního roku se stala jednoznačně masivní 
postel Grado. 
 
Celá postel je vyrobena z masivního dřeva nejvyšší 
kvality a nadstandardní tloušťky 3 cm, které 
zajišťuje její odolnost a dlouhou živostnost. 
Zdvojené přední nohy zaručí vysokou stabilitu a 
bytelnost lůžka. Postel Grado se vyrábí ve dvou 
dekorech – buk průběžná spárovka a dub divoký s 
výraznou přírodní strukturou dřeva s ponechanými 
trhlinkami a suky. Z povrchových úprav Ahorn 
nabízí výběr laku nebo oleje, které dodávají lůžku 
výjimečný vzhled a chrání ji před drobným 

 
 
 

 
 

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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povrchovým poškozením.  
 
Zákazník má ovšem možnost výběru z vícero 
barevných provedení. Výška boku postele 50,5 cm 
se postará o pohodlné uléhání a vstávání. Jednou 
z mnoha dalších výhod je nastavitelná výška lehací 
plochy až do 3 poloh. 
 
Postel Grado lze doplnit o elegantní polici či 
designový noční stolek. Prostor pod lůžkem lze 
využít k umístění odvětratelné zásuvky, kterou je 
možno vysunut z boku i od nohou postele. Zásuvné 
úložné prostory pod postelí jsou navrženy na míru.  
 
Postel lze tudíž vybavit jakýmkoliv roštem AHORN, 
včetně motorových, které bývají směrem dospodu 
do hloubky rozměrnější. Noční stolky a úložné 
prostory tvoří dohromady s postelí funkční celek. 
Masivní postel s unikátním schodkovitým čelem 
bude ozdobou ložnice po mnoho let.  

 

 
 

 
 
  

 KOUZLO INDUSTRIÁLNÍHO STYLU - JAN FICEK DŘEVOVÝROBA A GRENA  

 
 
Industriální styl je dnes velmi oblíbený. Čerpá 
svou inspiraci z průmyslového prostředí 
starých továrních hal. Typickými materiály jsou 
beton, kov, odkryté cihly nebo surový kámen. 
Proto společnost Jan Ficek Dřevovýroba do 
svého sortimentu nábytkových a kuchyňských 
dvířek nově zahrnula dekory imitující strukturu 
betonu a rezavého kovu. 
 
Nábytková dvířka v industriálním stylu dodávají 
bytu nevšední a originální atmosféru. V Greně se 
vyrábí dvířka již 20 let. Jedná se o kvalitní dvířka 
české výroby.  
 
V nabídce je široký výběr variant. Více než 30 tvarů 
dvířek, 90 dekorů fólií, 30 dekorů dýh a 190 odstínů 
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RAL. Dvířka si může zákazník zvolit plná či se 
skleněnou výplní, mřížkou nebo vitráží. Kromě 
kuchyňských a nábytkových dvířek lze objednávat i 
dekorativní listely, věncové lišty, barové rampy a 
ochranné lišty. 
 
Dvířka nachází využití nejenom v kuchyních. Využít 
je lze kdekoliv v interiéru. Například v ostatních 
místnostech jako jsou koupelny, předsíně, ložnice, 
obývací a další prostory. Vhodná jsou nejenom do 
domácnosti, ale i pro nábytek ve veřejných 
prostorech jako jsou hotely, restaurace, úřady 
apod. 
 
Na fóliovaná dvířka poskytuje Jan Ficek 
Dřevovýroba záruku 7 let. Zásluhou stále vyšší 
kvality používaných materiálů a dlouholetých 
zkušeností, byla záruka prodloužena na celý 
sortiment fóliovaných dvířek, včetně akrylátových 
povrchů. 
 
 
  

 
 

 

BAROVÁ ŽIDLE č.813 OD TONu 

 
 
 
 
 
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. 
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NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OD HANÁKA! 

 
 
Kromě standardní nabídky dveří nyní HANÁK 
nabízí kvalitní protipožární dveře. Tyto dveře 
prošly nejpřísnějšími protipožárními zkouškami 
v certifikované zkušebně Fires ve slovenských 
Batizovcích. Zkoušky potvrdily odolnost dveří 
proti ohni v délce 30 minut.  
 
Zkouškou prošly dva typy dveří: interiérové a 
hotelové dveře. 
 
Protipožární dveře do interiéru MILLENIUM / 
SPACE-FIRE se vyrábí s dřevěnou obložkovou 
zárubní v bezfalcovém provedení a splňují požární 
odolnosti: E30-CO, EI1 30-CO, EI2 30-CO, EW 30-
CO 
 
Protipožární hotelové dveře HOTEL MILLENIUM / 
SPACE-FIRE se vyrábí s dřevěnou obložkovou 
zárubní ve falcovém provedení. Byly úspěšně 
testovány na cyklování a akustické vlastnosti. 
Splňují následující požární a kouřotěsné odolnosti: 
E30-C4, EI1 30-C4, EI2 30-C4, EW 30-C4, C4Sa / 
C4S200 
 
Protipožární dveře již nyní mohou zákazníci 
objednávat v laku a dýze. Nová nabídka 
společnosti HANÁK potvrzuje, že celému týmu 
společnosti HANÁK záleží na bezpečí a pohodlí 
zákazníků. 
 
  

     
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

DOMOV OD SKLEPA PO PŮDU NA FOR INTERIOR! 

 
Tradiční podzimní veletrh FOR INTERIOR se 
koná ve dnech 10. až 13. října 2019 na 
letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA a již 
podvanácté představí novinky a trendy ze světa 
nábytku, interiérů a bytových doplňků.  
Návštěvníkům nabídne přehledný průřez 
oborem.  Budou mít možnost vybírat mezi 
různými styly nábytku jak od českých výrobců, 
tak i od zástupců zahraničních značek. Letos se 
návštěvníci nově mohou seznámit s populárním 
trendem, zvaný „Boho styl“. 
 
I tentokrát se mohou těšit na oblíbený hit z 
posledních ročníků – ZÓNU SPÁNKU, kde 
vystavovatelé z tuzemska i zahraničí představí 
renomované značky postelí, matrací, ale i lůžkovin 
a dalších souvisejících produktů. K tomu si můžou 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hanak-nabytek.cz/
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vyslechnout zajímavé přednášky odborníků na 
zdravé a kvalitní spaní. 
 
Kromě nábytku a vybavení poskytne veletrh i 
možnost výběru podlah, klik, radiátorů a dalších 
nezbytných prvků. Na své si přijdou i zájemci o 
rozmanité bytové doplňky, které dotvoří styl 
interiéru do posledního detailu a budou zde 
zastoupeny v mnoha expozicích.  
 
Boho café: Jednou z novinek podzimního veletrhu 
FOR INTERIOR bude kavárna pro návštěvníky 
zařízená rukama týmu časopisu Nové proměny 
bydlení v Boho stylu. Návštěvníci veletrhu budou 
mít možnost okusit, jak blahodárně působí na 
lidskou mysl přítomnost tohoto fenoménu i v 
interiéru. Boho styl dýchá zemitými barvami, 
třásněmi, krajkami i divokými vzory.  Kavárna bude 
příjemným místem pro relax i centrem 
doprovodných programů.  
 
Z doprovodného programu: V nabídce bude 
autogramiáda designérky Ivy Bastlové, která 
představí svou novou knihu, kterou zasvětila 
barvám v interiérech. Jak zharmonizovat interiér 
poradí Radka Košíčková z Evropské školy Feng 
Shui. Dále určitě zaujmou například přednášky 
Rozjeďte svoji online reklamu pro váš špičkový 
nábytek, levně a efektivně nebo   Time 
management aneb jak si zorganizovat práci a 
udělat čas sám na sebe, přednášky s odborníkem 
o chytré domácnosti s názornými ukázkami a další. 
Všem, kteří mají rádi ruční práce doporučujeme 
zúčastnit se workshopů makramé, kde se naučí 
drhat. Nebude opět chybět poradenství bytových 
architektů a designérů a atraktivní soutěž o TV 
Philps na instagramu Tvbydleni.cz. 
 
Příchozí mohou na letňanském výstavišti navštívit 
(od druhého dne konání veletrhu) také souběžnou 
akci, kterou je gastronomický veletrh FOR 
GASTRO & HOTEL. 
 
Více informací najdete na: www.forinterior.cz . 
 
    

 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.forinterior.cz/

