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WINX NOVINKA OD RIMu PRO ROK 2020! 

 
 

 
 
 
Otrokovický výrobce kancelářského nábytku 
RIM CZ přivezl ke konci října 2019 do svého 
pražského showroomu nové koncepty sedacího 
nábytku. Společně s designérem Kai Staniou 
představil pozvaným hostům i nové křeslo WINX 
Lounge! 
 
Křesla Winx Lounge navazují na předcházející 
kolekci WINX, pro jejichž design Kaie inspirovala 
ptačí křídla, která jemně obepínají hnízdo s 
mláďaty. „Právě dojem pohodlí a bezpečí je přesně 
to, co byste měli cítit, když do nich usednete“. 
 
WINX Lounge je moderní celočalouněné křeslo 
oblých tvarů s područkami, určené jako 
odpočinkové sezení do domácích pracoven, 
čekacích prostor, vstupních hal, recepcí. Předností 
je zajímavé kombinování různých materiálů a barev 
pro čalounění. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

SPOLEČNOST WIA VSADILA NA NÁBYTEK Z ŘADY "MOVE ME" OD PROFILu!  

 
 
 

 

 
 

https://www.profil-nabytek.cz/
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Při příležitosti stěhování do nových prostorů 
spustila společnost WIA projekt Green WIA. 
Ten zahrnuje zejména energetické optimalizace 
rozsáhlé telekomunikační sítě. V souladu s 
touto filozofií chtěla vybavit své prostory 
moderním a ekologickým nábytkem. 
Rozhodnutí nakonec padlo na společnost Profil 
Nábytek a kancelářské vybavení z nábytkové 
řady MOVE ME. David Čermák z Profil Nábytek 
říká: „Do nových prostorů jsme dodali precizně 
zpracované stoly z lamina s přírodními prvky, 
skříně s úložným prostorem na šanony a 
paravány k oddělení sdružených pracovních 
míst“. 
 
Telekomunikační operátor WIA patří mezi 
významné poskytovatele moderních 
telekomunikačních služeb pro firemní klientelu. 
Nyní se pražská centrála firmy přestěhovala do 
nových prostor, které chtěla vybavit ekologickými a 
recyklovatelnými materiály. Obrátila se proto na 
společnost Profil Nábytek, která zajistila výrobu a 
montáž nábytku do kanceláří, zasedací místnosti i 
recepce. Ve spolupráci s interním architektem 
Profilu vznikly nové moderní prostory doplněné o 
nadstandardní množství interiérové zeleně. David 
Čermák dodává: „Pro nové kanceláře firmy WIA 
jsme vybrali nábytek MOVE ME, který díky designu 
a světlým barvám skvěle funguje v kombinaci s 
ekologickými materiály a interiérovou zelení“.  
 
Výroba a dodávka vybraného nábytku byla pro 
Profil velkou výzvou. Na zhotovení 35 pracovních 
míst a dvou jednacích stolů byl časový prostor 
pouhé tři týdny. Navíc zakázku provázely 
komplikace s dodávkou materiálu. I přesto však v 
Profilu vše zvládli v daném termínu, a to před 
oficiálním slavnostním zahájením provozu v nových 
prostorách. Zaměstnanci WIA dnes pracují v 
příjemném kancelářském prostředí. A jelikož je s 
nábytkem z řady MOVE ME spokojenost, jsou 
postupně doobjednávány další kusy vybavení. 
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 SEDACÍ SOUPRAVA LIA – NOVINKA OD JECHA!  

 
 
 
LIA je sedačka, která zaujme svou 
jednoduchostí, vzdušným designem, 
funkčností, dokonale zpracovanými 
područkami z masivního buku i odbornou 
čalounickou prací. Pohovka byla oceněna na 
bratislavském veletrhu Moddom. 
 
LIA nabízí řadu praktických funkcí jako kvalitní 
rozklad, u rozkládacích dílů možnost prohloubení 
sedu o 8 cm a v neposlední řadě například 
snímatelné potahy. Důležité je, že na rozklad je 
použito stejné složení i výška pěny jako mají 
sedáky. Tím je zaručeno pohodlné ležení po celé 
ploše, což jistě ocení návštěvy. 
 
Sedací soupravu si zákazník může poskládat z 
různých dílů podle vlastních představ. Dřevěné 
područky nabízí výrobní společnost JECH CZ 
namořené ve 12 odstínech. Korpus tvoří u 
rozkládací varianty kovový rám, překližka, 
polyuretanová pěna, potahová látka. Sedák je z 
překližkového rámu, vlnovcových pružin, vložka z 
taštičkových pružin, studená polyuretanová pěna, 
čalounické rouno, netkaná textilie a potahová látka. 
Opěrné polštáře tvoří studená polyuretanová pěna, 
čalounické rouno, potahová látka. Područky jsou 
z masivního buku a na sedácích i opěrných 
polštářích je snímatelné čalounění. 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 KRONOEVENT 2019!  

 
 
Vychutnat si jedinečnou atmosféru 
Kronoeventu 2019 v Bratislavě můžete i nyní na 
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4eMvI4
OY&list=PLC586Er271N1UtQ-
xJ62voEtYAoPJJQXD . Skupina Kronospan zde 
představila Trendy 20/21. Na akci se sjelo více 
než 900 účastníků z 57 zemí. Nyní můžete sdílet 
video zachycující ty nejlepší momenty. 
 
Nekonečné hledání perfektního designu s cílem 
inspirovat a zahrnout do portfolia společnosti 
Kronospan ty nejlepší dekory opět posunulo 
hranice…  
 
 

      

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxL4eMvI4OY&list=PLC586Er271N1UtQ-xJ62voEtYAoPJJQXD
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4eMvI4OY&list=PLC586Er271N1UtQ-xJ62voEtYAoPJJQXD
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4eMvI4OY&list=PLC586Er271N1UtQ-xJ62voEtYAoPJJQXD
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Sledujte novinky na webové stránce 
www.kronospan-express.com . 

 
  

 

 

http://www.kronospan-express.com/
https://kronopluslimited.cmail19.com/t/i-l-pukktx-wmjldyhl-y/

