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/číslo 10/ listopad 2019  

VĚŠÁK LOGS – POSLEDNÍ NOVINKA TONu V ROCE 2019 NEBO PRVNÍ 2020? 

 
 

 
 
Nový věšák Logs spojuje minimalismus i 
ekologii! Odřezky, které vznikají při výrobě židlí, 
přetvořilo německé designérské studio Büro 
Famos v minimalistický věšák ve tvaru hvězdy. 
Věšák bude oficiálně představen na veletrhu 
imm Cologne 13. 1. 2020. Designéři tak nastínili 
další možný směr udržitelné produkce.  
 
Hanna Litwin a Romin Heide z berlínského 
designérského studia pracovali primárně na 
myšlence jednoduchého produktu z malého počtu 
dřevěných částí. „Nijak jsme záměrně nešli po tolik 
módním směru ekologie. Při vývoji produktu jsme si 
však všimli, že v TONu jsou části kvalitního 
bukového a dubového dřeva, které se již nedají 
zpracovat na židle, ale jsou ideální právě pro náš 
produkt,“ přibližuje Hanna prvotní úvahy o modelu. 
„Hezkou myšlenku dalšího zpracování odřezků z 
výroby pak doplnilo ještě i balení produktu. Krabice 
jsou vyřezávány z kartonů, ve kterých jsou baleny 
dodávané židle. Zákazníci si mohou objednat odvoz 
těchto materiálů po vybalení nábytku a kartony jsou 
tím pádem téměř jako nové. Krabice na věšáky jsou 
navíc kompletovány v chráněné dílně, která se 
nachází přímo v areálu firmy,“ popisuje další 
společenský přesah výrobku Romin.  
 
Minimalistický design navíc poskytuje celou řadu 
možných využití: „věšák můžete umístit jednotlivě, či 
v řadě a nebo jich zkombinovat spoustu v různých 
barevných provedeních v PANTONE odstínech, 
jednoduchý design přímo vybízí ke hravým 
kombinacím,“ uzavírá téměř nekonečné možnosti 
věšáku Hanna.  
 
Spálit? … nebo přetvořit v radost? Tak šup s ním na 
zeď! 
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ROK 2019 BYL PRO HUMPOLECKÝ PROFIL MEZNÍKEM  

 
Ohlédnutí za rokem 2019 pro PROFIL NÁBYTEK 
by se možná dalo shrnout do tří bodů: 
stěhování, úspěšné realizace i ocenění. 
 
Vybudování nového areálu a stěhování firmy patří 
mezi nejzásadnější a současně nejnáročnější cíle, 
které si v Profilu pro rok 2019 stanovili. Do nového 
areálu se firma přestěhovala z centra Humpolce. 
Nová hala vyrostla v brownfieldu u vlakového 
nádraží. Veškerá výroba nábytku probíhá již v 
novém. Celou administrativní část společnosti pak 
stěhování ještě čeká. Profil se přestěhoval po 28 
letech. 
 
V průběhu roku 2019 PROFIL NÁBYTEK úspěšně 
dokončili řadu významných realizací. Poradili si 
s řadou specifických požadavků zákazníků. Mezi 
úspěšné realizace patří vybavení interiérů 
mladoboleslavských apartmánů pro Škoda Auto, 
objekt KOKOS ČVUT Kladno, Hotel about: Berlin, 
showroomy Peugeot a Citroen, kanceláře pro 
NEXEN v Žatci a řadu dalších projektů. 
 
Za dlouhodobé úsilí a elán investovaný do provozu 
společnosti obdržel PROFIL NÁBYTEK v tomto 
roce několik významných ocenění. Je to druhé 
místo v soutěži Firma roku 2019 Kraje Vysočina. 
Firma roku a Živnostník roku je jedno z největších 
podnikatelských klání u nás. Asociace českých 
nábytkářů udělila ocenění INVESTICE ROKU 2019 
VE VÝROBĚ NÁBYTKU. Asociace ocenila 
zavedení procesu unikátních, automatických a 
moderních výrobních technologií v novém 
výrobním závodu. 

 
 

 
Nový areál firmy 

 

 
Nábytková řada TAK 

 

 
Řada úspěšných realizací 

 
 

  

https://www.profil-nabytek.cz/
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 OHLÉDNUTÍ ZA INTERIÉRY 2019 – POD ZÁŠTITOU AČN  

 
 
Již osmým rokem se začátkem listopadu koná 
odborná konference INTERIÉRY, která je určena 
převážně designérům, architektům, výrobcům 
nábytku a studentům z oboru. Letos se tato ve 
svém oboru jedinečná akce, konala poprvé na 
Mendelově univerzitě v Brně v moderní budově 
Q. Podobně jako v předchozích ročnících dala 
akci záštitu i AČN. 
 
Během jednoho dne měli posluchači možnost 
vyposlechnout 23 krátkých a výstižných přednášek, 
které spojovalo jedno hlavní téma: Design & 
business. Atraktivnost řečníků i nové místo konání 
přilákaly na akci ještě více posluchačů než v 
minulosti. Celkem se akce zúčastnilo 517 lidí, což 
činí z této akce největší konferenci v oboru interiérů 
u nás. 
 
Po oficiálním zahájení se ujal slova známý český 
designér Jaroslav Juřica a hned zpočátku publikum 
rozesmál, i když jeho téma design za bonboniéru je 
vážná věc. Následovala přednáška Tomáše 
Němčíka o finančních zdrojích při podnikání v 
oboru. U financí zůstal i Petr Novague, který 
ukazoval na svých projektech vliv na tržby. Jak lze 
prodávat kuchyně ekologicky ukázal na přednášce 
Richard Sajdl a první blok uzavřel Jan Šolta se 
zajímavými technologiemi měření účinnosti vzhledu 
interiéru. 
 
Druhý blok začal Ivan Cimr a Pavel Steininger, kteří 
se věnovali možnostem výroby nábytku. Poté 
následovala přednáška Michala Janků. Ten nás 
provedl světovými veletrhy s úvahou, kam se vůbec 
prezentace posouvají. Jaký dekor na nábytku se 
prodává a proč, na to odpověděla Simona 
Hynková. Pak se ujal slova Ondřej Valach, který 
demonstroval efektivnost při tvorbě vizualizací. 
Velmi poučná byla také prezentace Jana Kramoliše 
o principech fungujícího designu. Posledním 
řečníkem bloku byl Milan Vrbík, který publikum 
zaujal tématem o casch flow v kreativním světě. 
 
Po obědě následovala přednáška Jana Fišera o 
demolici budovy Transgas navržené ve stylu 
brutalismu, kde finance a business je více než 
kulturní památka. Že budovy v tomto stylu mohou 
žít dál, ukázal na další přednášce Miloš Jurdík, 
který hovořil o rekonstruovaném showroomu v 
Belgii. Dále se ujali slova zahraniční hosté z 
Turecka, kteří hovořili o trendech v matracích. Pak 
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následovalo téma úložných prostor, kterého se ujal 
Jiří Pivoňka. Tento blok uzavřela Martina 
Pištěláková, které se publiku svěřila se svými 
zkušenostmi s propagováním designérské činnosti.  
Poslední blok začal úvahou, kdo je v České 
republice vlastně designér. Tohoto tématu se 
pravdivě a bez obalu zhostil Jan Opitz. Po něm 
následovalo téma o fotografování interiérů, což si 
připravil zkušený fotograf a specialista na interiéry 
Jiří Ernest. Nové možnosti a vychytávky do 
kanceláří představil Jan Stuchlík a po něm dostaly 
slovo Vladislava Zikešová a Barbora Jozová, jež si 
připravily různé typy na získávání klientů. O 
novinkách v oblasti koupelen měl přednášku David 
Pánek, a jak lze redesignovat a proč, hovořil Martin 
Jirovský. Celý den uzavřelo téma o demokratickém 
designu, které si připravili pro posluchače Karolína 
Vránová a Martin Jakubčík.  
 
Sedmý listopad 2019 byl den naplněný 
přednáškami a novými informacemi. Den náročný 
jak pro organizátory, tak posluchače. Asi všichni 
odcházeli plni zážitků a nových informací. Navíc si 
odnášeli box se vzorky materiálů a nové číslo 
magazínu Interiéry. 
 
Již nyní organizátoři plánují další ročník s hlavním 
tématem „doba vizuální, doba virtuální“. 
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