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/číslo 1/ leden 2020  

TON NA IMM S NOVÝM KREATIVNÍM ŘEDITELEM 

 
 

 
 
Zahájení roku se pro TON nese vždy ve znamení 
německého veletrhu imm Cologne. Představeny 
byly minimalistické věšáky Logs, které doplnily 
čerstvě oceněné konferenční stolky YYY. 
Značka pro letošní rok však nepřipravila pouze 
novinky z oblasti designu, ale také novou vizi 
spojenou se jmenováním kreativního ředitele 
Alexandra Guflera. Po deseti letech úspěšné 
spolupráce, tak Alexandr Gufler ovlivňuje 
značku nejen svými produkty.  
 
V expozici jedné z klíčových událostí v oblasti 
designu nechyběly stolky YYY. Model je čerstvým 
držitelem ocenění Good Design 2019, jednoho z 
nejprestižnějších a nejstarších světových ocenění 
pro současný design. 
 
Úplnou novinkou značky je minimalistický věšák 
Logs. Navrhlo jej německé designérské studio Büro 
Famos a nastínilo další možnou cestu zpracování 
odpadu. Hanna Litwin a Romin Heide pracovali 
primárně na myšlence jednoduchého produktu z 
malého počtu dřevěných částí. „Nijak jsme záměrně 
nešli po tolik módním směru ekologie. Při vývoji 
modelu 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. 
„Hezkou myšlenku dalšího zpracování odřezků z 
výroby pak doplnilo ještě i balení produktu. Krabice 
jsou vyřezávány z kartonů, ve kterých jsou 
dodávány 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,“ uzavírá popisem 
dalšího společenského přesahu výrobku Romin.  
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Poslední, ovšem velmi významnou novinkou, kterou 
značka zahájila rok 2020, je jmenování nového art 
direktora. Desetiletá kolaborace s designérem 
Alexem Guflerem, která značce vynesla mnoho 
světových ocenění, pokračuje dalším krokem. 
Gufler se od prvního ledna stal kreativním ředitelem 
firmy. Značka i designér si od nového propojení 
slibují zejména zintenzivnění spolupráce a čerstvý 
vítr v oblasti vývoje produktového portfolia.  
 
  

 
 
  

ARBYD CZ VYBAVILI KANCELÁŘSKÉ PROSTORY FIRMY NOVARES CZ  

 
 
Společnosti NOVARES CZ sídlící v Janovicích 
nad Úhlavou vybavil výrobce nábytku ARBYD 
CZ kompletní kanceláře. 
 
Jednalo se o novou přístavbu kancelářských 
prostor. Celý tým společnosti ARBYD oceňuje, že 
měli tu čest navrhnout, vyrobit a namontovat 
veškerý nábytek. A to včetně nábytku sedacího. 
 
Použity byly materiály v moderní kombinaci barev 
snoubené s logem společnosti. Vybaveny byly i 
openspace kanceláře a recepce. Dále byly 
vybaveny jednací místnosti nebo kuchyň. 
Realizace zahrnovala i vybavení několika 
privátních kanceláří. Realizace proběhla koncem 
roku 2019. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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 AHORN A JEHO ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ DOBROČINNÝM KALENDÁŘEM  

 
 
V letošním roce je to již 25 let od doby, kdy 
firma AHORN vyrobila své první postelové 
rošty. V následujících letech firma úspěšně 
rozšířila svou výrobu i na matrace a postele. 
Dnes se řadí k nejvýznamnějším hráčům na 
trhu. Ke svému významnému jubileu firma 
AHORN vytvořila jako pěknou vzpomínku 
Kalendář 2020 s dobročinnou sbírkou a s 
příběhem. 
 
Myšlenkou tohoto kalendáře je pomoc a podpora 
opuštěným zvířecím mazlíčkům v útulcích. Pro 
Kalendář AHORN 2020 byl zvolen útulek v Bzenci, 
který provozuje zvlášť útulek pro psy a zvlášť pro 
kočky. Kapacita tohoto útulku je často bohužel plná 
a útulku velmi pomáhá jakákoliv iniciativa zvenčí. 
 
V kalendáři AHORN 2020 jsou tematicky nafoceni 
domácí mazlíčci zaměstnanců AHORN, kteří mají 
mnohdy sami zajímavý osud. Kalendář je 
doprovázen krátkými příběhy zvířat a jejich 
páníčků. Psi, kočky, ptáci, morčata, rybičky a 
dokonce i slepice - tihle všichni si měli možnost 
zapózovat s produkty AHORN. 
 
Dobročinná sbírka pomocí tohoto kalendáře měla 
velký úspěch. Každý zaměstnanec v AHORNu byl 
obdarován vlastním výtiskem a mohl následně 
přispět jakoukoliv částkou do peněžní sbírky pro 
útulek. Samotná firma AHORN se ke sbírce přidala 
a sbírku zaměstnanců ještě pomohla navýšit. 
Suma, která se vybrala celkem, činí obdivuhodných 
14 500 Kč!  
 
Pracovníci útulku v Bzenci byli z této iniciativy 
nadšení. V pátek 6. 12. 2019 byly vybrané peníze 
spolu kalendářem za zvědavých pohledů kočičích 
očí předány Bzeneckému útulku. Hana Pechová z 
oddělení marketingu říká: "Doufáme, že peníze 
útulku pomohou a budou využity ke spokojenosti 
všech".  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 NOVÝ KATALOG HAFELE  

 
 
16.1.2020 byl na webových stránkách 
zpřístupněn nový český katalog nábytkového 
kování Hafele 2020.   
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Pro přístup ke katalogu lze využít standardně 
webové stránky, záložka Služby, katalogy a 
brožury nebo přímo link:  
 
 
 
  
https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haef
ele-HCZ-Site/cs_CZ/-
/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-
International2020/index.html?startpage=0.1#page_
0.1  . 

 
 

 MOBITEX SE BLÍŽÍ!  

 
 
Přípravy Stavebního veletrhu, který se 
uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 26. 
až 29. února, jsou v plném proudu. A rozhodně 
je na co se těšit! Letos se poprvé bude konat 
Stavební veletrh spolu s Festivalem 
architektury.  
 
Souběžně probíhající veletrh nábytku a 
interiérového designu MOBITEX, zavede 
návštěvníky mimo jiné do netradičního prostoru 
ve stylu džungle. 
 
 
 
Stavební veletrh Brno nabídne průřez celým 
odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, 
stavební řemesla a technologie, stavební materiály 
a výrobky, stavební konstrukce a technické 
zařízení budov. Termín konání veletrhu je zvolen 
tak, aby návštěvníci už na začátku roku měli 
možnost získat potřebné informace, přehled o 
novinkách nebo nalezli realizátory a dodavatele 
staveb ještě před zahájením stavební sezóny. Na 
stavby logicky navazuje interiérové vybavení… 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-International2020/index.html?startpage=0.1#page_0.1
https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-International2020/index.html?startpage=0.1#page_0.1
https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-International2020/index.html?startpage=0.1#page_0.1
https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-International2020/index.html?startpage=0.1#page_0.1
https://www.hafele.cz/INTERSHOP/web/WFS/Haefele-HCZ-Site/cs_CZ/-/EUR/StaticView/pdfcatalog/cs_CZ/TCH-FF-International2020/index.html?startpage=0.1#page_0.1
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DO MODERNÍCH DŘEVAŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ INVESTUJÍ I ŠKOLY  

 
 
Střední odborná škola Jarov instalovala 
centrální odsávání s rekuperací a briketovacím 
lisem. 
 
Vilém Kodíček, zástupce ředitele pro odborný 
výcvik stavebních oborů říká: „Odloučení pilin 
výrazně přispělo ke zkvalitnění nakládání s 
odpadem. Při kontrole se pochvalně vyjádřila i 
hygienická stanice města Prahy. Jednalo se 
především o snížení prašnosti, hlučnosti i 
tepelných ztrát v objektu dílen školy“. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


