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Tajemník se sešel se zástupci Hospodářské komory
10. září se tajemník sešel se zástupkyní Hospodářské komory, která má na starosti služby
společenstvím a cechům. Byla diskutována podpora požadavků AČN ze strany HK.
Následovala schůzka 27.9. s ředitelem zahraničního odboru HK. Tajemník AČN byl ujištěn,
že HK stojí za požadavky AČN jako je například FSC certifikace nebo podpora exportu
výrobců nábytku, kteří mají výrobní podniky v České republice. Okrajově byla zmíněna
obecná podpora kvality, kde HK vyvíjí své aktivity a AČN je správcem značky Česká kvalita Nábytek.
26.9. proběhl z popudu AČN seminář na MPO.
Akce byla určená pro malé a střední nábytkářské firmy, začínající a středně zkušené
exportéry. Zazněly informace o možnostech státní podpory konkurenceschopnosti a podpory
exportu. Součástí akce byly také individuální konzultace s řediteli zahraničních kanceláří
CzechTrade. Ze strany AČN zaznělo, že bychom uvítali podporu vedoucí k lepšímu
budování značek a povědomí o českém nábytkářském průmyslu. Problém není prodat,
problémem je prodat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, tedy výrobky, které jsou určeny
náročnějšímu vyššímu segmentu spotřebitelů.
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání v Bruselu
Ze strany EFIC byla dále zmíněna kampaň proti zpomalovačům hoření v PUR pěnách, tzv.
Flame Retardants. Project DIGIT-FUR, informace o vývoji projektu zaměřeného na
digitalizaci a byl představen nový projekt SAYWER, který navazuje na DIGIT-FUR.
Prezentace šéfa Expertní skupiny pro F-BI na téma kaskádové využití dřeva. Tématem byla
příprava Evropské konference zaměřené na dřevní prach na pracovišti. Na toto téma měl
prezentaci p. Gentner z German BG Holz/Metall. Téma bylo "Metody měření dřevního
prachu v Evropě. P. Gentner připustil, že podle jeho názoru se bude muset změnit evropská
směrnice o dřevním prachu.
11.9. se tajemník AČN zúčastnil zasedání KLDS.
Hlavními body jednání bylo zásobování dřívím, odbyt řeziva, pokles kvality kulatiny a
následně řeziva, dostupnost SM a BO, nedostatek listnáčů, zejména BK. U plošných
materiálů pro výrobu nábytku je zásadní polský trh. Materiál na nábytek přichází do ČR z
východu a z jihu (Bulharsko, Turecko). Polsko navyšuje vlastní výrobní kapacity. Zástupce
ČAPLH poukázal na potřebu, aby společným cílem byla stabilizace vlastníků lesů. Tajemník
AČN zmínil problematiku FSC pro nábytkáře, a potřebný průzkum trhu ve vztahu k FSC.
Přítomen byl Ing. Josef Vojáček, generální ředitel LČR, s. p. Uvedl, že je nutná revize FSC a
základní body, které znemožňují tuto certifikaci: 1. Zákaz požívání chemických prostředků. 2.
10 % území bezzásahové 3. Definice, že držitel certifikace FSC se k necertifikovanému
majetku chová stejně jako by byl certifikovaný.
Mediaplanet - spolupráce na projektu…
Společnosti Mediaplanet, která vydává přílohy některým velkým deníkům jsme odpověděli na
otázky. Jaký podíl na trhu má kancelářský nábytek. Na čem klientům nejvíce záleží, jaké
materiály a řešení preferují, příp. co nejvíce kupují. Řeší design a kvalitu. Kupují zákazníci
spíše sériově vyráběný nábytek? Daří se na trhu prosazovat českým firmám a designerům?
Jaký nábytek z vašeho pohledu nesmí v moderní kanceláři chybět? Jaký čekáte vývoj, čím
může Vaše asociace pomoci? Naše odpovědi budou zapojeny do kampaně Moderní
kancelář jako pohled nezávislé autority.
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E-letter O NÁBYTKU s jistotou za září 2018 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
MIAS OC - VELKORYSÁ INVESTICE!
TON UVÁDÍ SANTIAGO 02
KRONOSPAN A TÓNY ITÁLIE…
FOR INTERIOR JE ZDE! 4. - 7.10.
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