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/1/ LEDEN 2015 
 
 

NÁBYTEK ROKU 2015 – ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ DVA DNY DO UZÁVĚRKY!  

 
Čeští výrobci nábytku mají poslední možnost k podání 
přihlášky na zařazení do výběru o ocenění NÁBYTEK 
ROKU 2015. NÁBYTEK ROKU 2015 je již šestým 
ročníkem.  
 
Uzávěrka pro podání přihlášky je 15. ledna 2015 a krátce po 
uzávěrce bude zasedat hodnotitelská komise. Veškeré 
informace, propozice a přihlášku lze stáhnout na webových 
stránkách asociace. Stejně tak je možné nahlédnout do 
předchozích ročníků a výsledků těchto ocenění. Jedná se o 
nejprestižnější ocenění za design vyráběného nábytku u nás.  

 

 
www.czechfurniture.com 

 

 AČN PODEPSALA DOHODU SE SPOLEČNOSTÍ RENOMIA   

 
AČN podepsala smlouvu s pojišťovací makléřskou 
společností RENOMIA, a.s. Pro členy asociace bude mít 
dohoda význam, že se budou snadněji dostávat k 
potřebným informacím ve věci pojištění.  
 
Pro klienty často není jednoduché se vyznat v nabídce 
pojistitelů, nabídky a textace pojistných podmínek mají různá 
úskalí. Výběrová řízení na výběr pojišťovny jsou časově a 
administrativně náročná. Vhodným řešením proto může být 
využití služeb pojišťovacího makléře, který dokonale zná 
daný segment a dovede pro klienta vyjednat optimální rozsah 
pojištění za výhodnou cenu. 
 

 

 
 

LUGI JE ČLENEM AČN! 

 
Do AČN na základě podané přihlášky vstoupila 
společnost LUGI s.r.o. LUGI je výrobce nábytku 
postavený na nadčasové hodnotě špičkového řemesla.  
  
Značka LUGI se zrodila z principů, které si Michal Peřina a 
Marek Kunášek ujasnili během dlouholeté spolupráce. Jejich 
představa vytvářet dotažené nadčasové hodnoty ve 
spolupráci s kvalifikovanými a spolehlivými lidmi se poprvé 
realizovala v malé truhlárně se třemi zaměstnanci. Po dvaceti 
letech soustředěné práce je z LUGI jedna z nejvýraznějších 
českých nábytkových značek, která si pečlivě buduje 
mezinárodní jméno. 
  
Přístup společnosti jasně ukazují krásné detaily, na které se 
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u svých produktů soustředí. Stejně tak je zásadním 
podnikatelským záměrem, nezklamat důvěru klientů a 
partnerů ve značku LUGI.  
 

SCHŮZE PROGRAMU SOCIÁLNÍ DIALOG V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU V BRUSELU 

 
Tajemník AČN se 9.12.2014 zúčastnil zasedání Sectoral 
Social Dialogue Committee Furniture Industry v 
Bruselu. 
 
Byla projednána studie o stavu evropského nábytkářského 
průmyslu vytvořená CSIL. Dále se účastníci zabývali 
plánem pracovního programu na rok 2015. Byly přijaty 
závěry projektu k Social Label (značka sociálně 
spravedlivého nábytku / produktu). Zpráva pracovní skupiny 
zabývající se vzděláním: Jménem UEA by AČN chtěla 
požádat o pokračování evropského projektu Bolster up 
zaměřeného na výměnu zkušeností ze vzdělávacích 
programů v oborech truhlář a čalouník. Byla přijata 
informace o zprávě o politice EU ve forest based industries  
a čerstvě vzniklé expertní skupině. 
 
Dále v Bruselu proběhl seminář na téma Social Label. Bart 
De Turck za UEA představil dlouhou historii projektu. Na 
prezentaci navázal pan Bart Holvoet který poukázal na 
sociální požadavky v FSC Forest Stewardship Council a 
pan Xavier Noyon u PEFC.  Business Social Compliance 
Initiative představil pan Dominique Barea. Vysokou úroveň 
měla přednáška pana Adriana Marturana ze společnosti 
BrandPassion s názvem „Branding a social label“. Možné 
požadavky pro sociální značku nábytku prezentoval pan 
Rolf Gehring z EFBWW. Pozici sociálních partnerů vyjádřil 
v rámci diskuse Tomáš Lukeš z AČN.  
 

                          
 
 

 
 
 
 

              

SPOLEČNÝ NÁKUP ENERGIÍ 

 
Připravujeme již třetí společný nákup energií pro členy 
AČN.  Asociace českých nábytkářů úspěšně zajišťuje 
pro své členy centralizovaný nákup energií. Využití 
potenciálu společné poptávky v kombinaci s 
elektronickou aukcí v prostředí komoditní burzy je 
optimálním prostředkem pro dosažení výhodných cen, 
což se v uplynulých letech potvrdilo. 
 
Protože prognózy vývoje cen energií jsou příznivé, rozhodli 
jsme se s naším partnerem FIN-servis, a.s. zahájit přípravu 
společného nákupu energií pro rok 2016 již počátkem roku 
2015. Všem našim členům tedy nadále nabízíme možnost 
zajistit si pod naší záštitou osvědčeným, efektivním a 
jednoduchým způsobem výhodné ceny energií. 
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NATÁČENÍ ROZHOVORU O NEKVALITNÍM A NEBAZPEČNÉM NÁBYTKU PRO ČT 1  

 
Tajemník AČN poskytnul České televizi rozhovor o rizicích 
nákupu nekvalitního a závadného nábytku. Zmínil nebezpečí 
formaldehydu, i když dnes je potřeba si dávat pozor před jinými 
nebezpečnými a škodlivými látkami. 
 
Zmínil biocid DMF, který byl Evropskou komisí před časem zakázán. 
Tato látka se používala na ochranu čalouněného nábytku 
dováženého z tropických oblastí. Je jisté, že tato nebezpečná látka 
musela být nahrazena jinou jedovatou látkou. Tajemník tedy vyzval 
spotřebitele, pokud si kupují čalouněný nábytek, aby se ptali, v jaké 
zemi byl tento nábytek vyroben. 
 

 

 

 

PŘED KONCEM ROKU FINIŠOVALY JEDNÁNÍ O NOVÉ SMLOUVĚ MEZI AČN A ABF 

 
Několik měsíců probíhalo vyjednávání o nové smlouvě o 
spolupráci mezi AČN a společností ABF. Nyní se jednání 
přiblížila dohodě. 
 
Vyjednávalo se o smlouvě na léta 2016 – 2018 pro 
nejvýznamnější tuzemský veletrh nábytku a interiérů FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE. Spolupráce podle dosavadních 
jednání bude pravděpodobně rozšířena o podzimní veletrh FOR 
INTERIOR, který je pro nábytkáře též důležitou pražskou 
prezentací. Je pravděpodobné, že k dohodě a podpisu smlouvy o 
spoluorganizátorství dojde v průběhu ledna 2015.  

 
 

 
 

 

 

5.12. ZVEŘEJNĚNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE  

 
Britská společnost HOME RETAIL GROUP PLC vlastnící řetězce 
Argos, Home base a Habitat (www.homeretailgroup.com) hledá 
české výrobce i v produktové kategorii nábytek. 
 
Poptáván je zahradní nábytek - plastový, kovový, dřevěný, sklo; 
čalouněný nábytek - gauče a židle z pravé kůže; postele - čalouněné, 
masivní dřevo, dýhované , kovové, dvoupatrové postele; nábytek - 
masivní dřevo, tvrdé a měkké dřevo, dýha, fólie a desky, malované 
dřevo. 20. ledna se v Praze uskuteční Setkání českých výrobců s 
britskou společností Home Retail Group v rámci akce „Sourcing Day“. 
Účast na akci je zpoplatněna částkou 1400 Kč. 

 
 
 
 
 

 

V - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALO 5 SPOLEČNOSTÍ 

 
Své novinky v posledním loňském e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti:  
 
TON, VESPERA DESIGN - DÝHY VEČEŘA A SPOL., PROFIL 
NÁBYTEK, HANÁK, JECH – CZ.   
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


