Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 23.3.2017
k vyhlášení výsledků ocenění NÁBYTEK ROKU 2017.
První den konání veletrhu nábytku a interiérů FOR FURNITURE (v rámci souboru veletrhů
FOR HABITAT) v Praze Letňanech, byla ve čtvrtek 23. března 2017 v 10:15 hodin
vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK ROKU 2016. Jedná se o osmý
oficiální ročník ocenění NÁBYTEK ROKU.

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2017 je kolekce „PLAN“,
kterou pro výrobní společnost B2B Partner s.r.o., navrhli designéři Boris
Klimek & Lenka Damová.
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: „Vítězný

kancelářský nábytek PLAN designérů Borise Klimka a Lenky Damové od výrobní společnosti B2B
Partner, je působivý ve své základní jednoduchosti, jasné výtvarné linii a kultivovanosti, spolu s
funkční pestrostí postihující poslední vývoj potřeb v prostorách pro něž je určen. Vytváří ucelený a
plnohodnotný systém v jednotném duchu s výtvarnými i funkčními parametry nadčasového řešení. “.

Společnost B2B Partner přichází se zcela novým konceptem kancelářského nábytku. Prosté zadání
vytvořit vysoce funkční a zároveň estetický produkt dostala dvojice mladých, ale ostřílených designérů.
Designérské duo Lenka Damová & Boris Klimek se zaměřuje především na produktový a interiérový
design. Ergonomie, variabilita a mobilita byly prvky zadání k vytvoření nové značky kancelářského
nábytku, značky PLAN.
Kancelářský systém PLAN přináší zákazníkovi neotřelý originální design s vysokou přidanou hodnotou.
Systém kancelářského nábytku je řešen tak, že najde uplatnění ve velkých kancelářských prostorech i
v domácích pracovnách. PLAN je vyráběn z materiálů a komponent renomovaných evropských výrobců
(Kronospan, Hettich) s použitím špičkových výrobních technologií. Kolekce PLAN je dodávána ve třech
nábytkových řadách: BLOCK, BOARDS a LAYERS.
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje
za mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce)
o

Pohovka „Sit & Sleep“, společnosti Čalouněný nábytek Duchoň,
design: Ing. Iva Bastlová
Lehce a vzdušně působící pohovka, kterou lze snadno přeměnit na lůžko - to je
praktická a pohodlná pohovka s nápadem a obchodním názvem Sit & Sleep.
Proč s nápadem? Po odebrání opěradlových polštářů vznikne lehací plocha o
rozměru 80 x 200 cm, což představuje běžnou plochu pro spaní. Designérka Iva
Bastlová k tomu dodává: „Možná se ptáte, co s těmi polštáři? Ty se složí na

sebe a vznikne taburet a odkládací stolek! Jedná se tedy o multifunkční nábytek
v minimalistickém stylu“.

Důležitým detailem, kromě pečlivé a kvalitní práce čalounických mistrů je to, že
pohovka není strohá. Dekorativním švem v kontrastní barvě obšitý korpus
dodává nábytku exklusivní výraz. Masivní dřevěné nohy odkazují k přírodě a
přirozenému životnímu prostředí člověka. Rafinované detaily a hravost, i to je
Sit & Sleep!
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o

Polokřeslo „ETHORE“, výrobní společnosti „FORM, spol. s r.o.“,
design: MgA.Daniel Barták a MgA. Martin Beinhauer
Ethore je nová kolekce celodřevěných polokřesílek. Design i konstrukce je
inovativní a nadčasová. Organicky tvarovaná a lamelovaná podnož z jednoho
kusu je originálně spojena s lamelovaným opěrákem. Při vývoji byla věnována
velká pozornost ergonomické kvalitě. Kolekce je zamýšlena v různých
variantách s čalouněním i bez a v různém provedení s venkovní dýhou buk,
dub, ořech, případně další.

o

Koupelnový nábytek „DREAM TOP“, výrobní společnosti „LE BON spol. s r.o.“
design: René Novák
Klára Nováková ze společnosti LE BON říká: „Inovovaný nábytek LE BON

DREAM TOP má detaily, které by ideální nábytek do koupelny určitě měl mít!“

Tvůrce nábytku přenesl jemné pudrové barvy, oblíbené na módních molech, do
koupelny. Intimní zóny v bytě, kde obvykle začínáte a končíte svůj den. DREAM
TOP je jednoduchý a neuvěřitelně příjemný. Zaoblené tvary a matný sametový
povrch nábytku vybízejí k doteku. "God is in the details," říká anglické přísloví.
Propracované detaily jsou inspirativní. Vyladěné kombinace barev a struktury
dřeva pozitivně ovlivňují náladu. Drážky v rámech zrcadel a podsvícení odkazují
na sluneční paprsky. Mozaika různých tvarů a barev dokazuje, že víc je prostě
víc...
Klára Nováková dodává: „Baví nás pracovat snovými materiály a kombinovat je

s tradičním řemeslem. Neustále vyvíjíme nové řady produktů a zamýšlíme se
nad novými, funkčními konstrukcemi nábytku. Snažíme se posouvat hranice
provedení a překvapovat novým přístupem“.
o

Kolekce „BACK TO ROOTS“, výrobní společnosti „LUGI s.r.o.“,
design: Ing. arch. Markéta Cajthamlová
V posledních měsících roku 2016 vznikl v LUGI nadčasový nábytek, který se
navrací ke klasickým čistým formám. Kolekce nábytku „Back to Roots“ je
vytvořena pouze ze dvou materiálů. Z masivního amerického ořechu
s olejovoskovou povrchovou úpravou a pravé hovězí kůže o síle 5 mm. Kůže má
po nařezání ručně barvené hrany. Návrh je postaven na co možná
nejkvalitnějších materiálech a přesné ruční práci. Charakteristickým prvkem u
všech produktů jsou čepové spoje v různých poměrech, počtech a velikostech.
Postel, lavice a křesílko je navíc doplněno o náročný čalounický prvek z ručně
proplétané hovězí kůže. Díky svému zpracování tak v Čechách vzniká nábytek,
který se svým zpracováním a kvalitou přibližuje k tradici rodinných firem v Itálii
a ve Skandinávii. Kolekce se skládá z těchto produktů: jídelní stůl, postel, noční
stolek, lavice s úložným prostorem, truhla, servírovací stolek, odkládací stolek,
němý sluha, křesílko. Odkaz na press sekci, kde je možné stáhnout fotky
kolekce v hi-res kvalitě. http://www.lugi.cz/cs/press

o

Kancelářské křeslo „TEA“, výrobní společnosti „RIM CZ s.r.o.“,
design: Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti
Výjimečný design, perfektní propojení techniky a ergonomie sezení jsou jako
obvykle silnou stránkou skupiny italských designérů a techniků z Massimo
Costaglia Design Group. Pod rukama Massima Costaglie a Giulia Mazzantiho
vznikala v roce 2016 nová kolekce sedacího nábytku TEA.
Po roce příprav představila firma RIM CZ kolekci tři pracovních a dvou
konferenčních židlí. Použitím exkluzivních materiálů vznikl výrobek spadající do
kategorie židlí „executive“. Pracovní židle přichází na trh ve třech výškách
zádové opěry, kdy vlajkovou lodí celé kolekce je model TE 1301 s integrovanou
opěrkou hlavy. Pozice opěry a sedáku je definována hliníkovými područkami,
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což nijak neomezuje komfort sezení. Židle jsou vybaveny moderní „ergorelax“
mechanikou s možností aretace ve 4 polohách.
Pro úplnost kolekce jsou k dispozici také dvě varianty konferenčních židlí. Obě
jsou postavené na moderní 4 ramenné hliníkové podnoži. Zároveň jsou tyto
židle vybaveny otočným mechanismem s automatickou pamětí polohy, případně
mohou být doplněné o houpací mechanismus.
Tvůrci designu se také zaměřili na detaily. Zákazník má možnost výběru ze dvou
způsobů prošívání sedáku a opěry, použití kontrastních nití, případně lze židli
doplnit o drobné chromové doplňky.
o

Kolekce „LEAF“, výrobní společnosti „TON a.s.“,
design: E-ggs
Kolekce Leaf odráží představu o stromech – pevný základ završený jemnými
lístky. Tyto myšlenky adaptuje židle a barová židle ve dvou výškových
provedeních, které tvoří pevná nosná konstrukce z masivního dřeva, završená
sedadlem a opěradlem z opticky lehké, tvarované překližky. Kromě vlastností
stromů byly produkty inspirovány i jejich tvary. "Konkrétně se jedná o listy,
jejichž motiv můžete najít v průřezu zádové opěrky," upřesnila Gaia Giotti z
mladého italského studia E-ggs.
Tvar sedáku z buku či dubu je u židle i barové židle Leaf je shodný, ovšem
použitý v opačné poloze. Zadní nohy jsou tvořeny náročným ručním ohybem,
při kterém je využita tradiční technologie, která se v Bystřici pod Hostýnem
používá od roku 1861. Modely se nabízí také v čalouněné variantě. Při vývoji byl
kladen velký důraz také na ergonomii a pevnost konstrukce, která se testuje na
váhu sto třicet kilogramů v cyklu téměř půl milionu simulovaných sednutí.
Kolekce tak vyhoví náročnému provozu restaurací i privátním interiérům.

V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2017“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce
v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny
firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství
v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s
důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat
designéry k tvůrčí aktivitě.
Nábytek je hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí
pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje
představenstvo Asociace českých nábytkářů.
Příští kolo ocenění, NÁBYTEK ROKU 2018:
NÁBYTEK ROKU 2018 bude devátým ročníkem soutěže o nejlepší design a inovace nábytku v daném
roce, vyhlašovaný Asociací českých nábytkářů, bude vyhlášen v druhé polovině letošního roku. Více
informací na www.czechfurniture.com
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Partneři a záštita:
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR FURNITURE

ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA EXPO
PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových hal o ploše 35 000
m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto akcím exklusivní zázemí.
ABF je organizátorem souboru jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR FURNITURE,
DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY a SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy
přináší každý rok novinky z oboru bydlení, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí.
Stovky expozic doplňuje velké množství zajímavých doprovodných programů, jako jsou přednášky,
výstavy atd. Více na www.forfurniture.cz .
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):
Blum, s.r.o.

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment produkce
představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší komfort při otvírání
a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni. Kromě výroby nábytkového
kování v sedmi závodech v Rakousku, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém nábytku.
Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také výsledkem testů, jsou
výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně
díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé životnosti.
Více na www.blum.cz
Démos trade, a.s.

Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, design
interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. Zákazníci jsou
zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a realizátoři interiérů.
Více informací na www.demos-trade.com
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Dřevozpracující družstvo

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, dřevovláknitých
(MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových dílcu a nábytkových setů,
sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou kompetencí DDL jsou dodávky
nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní kapacita a moderní výrobní technologie
umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové
výroby nebo výroby na zakázku.
Hettich ČR k.s.

Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, kování pro
posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i zakázkového nábytku,
distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich jako jeden z největších
celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní techniku, funkčnost a design. Hettich
nabízí svým obchodním partnerům široký servis s aktivní podporou.

Kili, s.r.o.

Kili, s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na prodej materiálu pro výrobu nábytku, vybavení
interiérů a realizaci staveb. Společnost klade velký důraz na kvalitu dodávaného sortimentu a zajištění
servisu pro své zákazníky. Obchoduje nebo zastupuje největší výrobce, jako jsou DDL, Egger,
Kronospan, Hettich, Blum, Franke, Trachea, Sapeli, Meister atd. Na českém trhu je výhradním
prodejcem nábytkového kování Titus. Historie Kili, s.r.o. sahá do roku 1993, kdy byl zahájen prodej ve
Šlapanicích u Brna. V současné době zaměstnává kolem 220 lidí a provozuje dvanáct obchodních
center na Jižní Moravě, Vysočině i v Jižních Čechách.
Více na www.kili.cz

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé technologie a v mnoha
směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v inovacích svých produktů. Produkty
Kronospan mají široké spektrum uplatnění v interiéru i ve stavebnictví.
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ŠPINAR - software s.r.o.

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v oboru
dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program s vazbou na
grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od svého vzniku aktivní
na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR – software úspěšně využívají
jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých a
středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž „Studentských
projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu říká: „vizí firmy je vývoj
programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší časový prostor na kreativitu a vlastní
navrhování“.
MA-DONA s.r.o.

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a speciálních
pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v obalovém nebo
automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché desky a výseky. Pro
výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále pěny se sníženou hořlavostí
nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd.

Ocenění „NÁBYTEK ROKU“ probíhá pod záštitou:
CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům ocenění. Bez jejich pomoci bychom ocenění jen
s obtížemi realizovali.

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
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