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/7/ srpen 2013 
 

PŘÍPRAVA SOUTĚŽE NÁBYTEK ROKU 2014 JIŽ ZAČALA 

 
Zahájili jsme jednání s organizátory výstavy FOR FURNITURE a 
FOR OFFICE ve věci organizace příštího ročníku soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2014 
 
Byly diskutovány některé možnosti technické realizace stánku 
NÁBYTKU ROKU 2014, příprava tištěných materiálů a možnosti 
doprovodných akcí. ABF, a.s. je generálním partnerem soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2014.  
 
Pro členy AČN navíc platí v příštím roce sleva na pronajatou 
výstavní plochu na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE.   

 

 

 

 

 

22.7. ŽIDLE PRO NĚMECKÉHO ZÁKAZNÍKA 

 
Členům AČN jsme předali poptávku na výrobu židlí pro německého 
zákazníka. Poptávka obsahovala výkresy, fotografie i 
předpokládané množství. 

 

 

 

15.7. KONTAKT NA OBCHODNÍKA Z BELGIE 

 
Předali jsme kontakt na belgickou obchodní firmu, specializovanou na 
vybavení obývacích pokojů a jejich dekoraci, která hledá v ČR nové 
dodavatele nábytku a dalšího vhodného vybavení. 
Zájem má zejména o sedací nábytek (klasický i moderní styl, kůže), 
sedací soupravy s relaxační úpravou, dále stolky, sošky, zrcadla a 
podobně. Společnost preferuje kvalitní a inovované výrobky. 

                                                

 

 

NA WEBU AČN ZVEŘEJNĚNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE 

 
Francie - Zařízení do obchodů. Konzultant, který se zabývá zařízením 
do obchodů(supermarkety, maloobchod), hledá partnery (malé a 
střední firmy), které jsou schopny dodávat výrobky ze dřeva (pulty, 
skříně, atd ...), v ideálním případě mají spolupráci s firmou, která má 
strojní vybavení na výrobu truhlářských výrobků, a je schopna 
poskytovat kvalitní produkty, případně dodávat o komponenty a 
výrobky z kovu (plech, nerez ocel, trubky). 

                  
         

   
                   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Germany.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coats_of_arms_of_Belgium_Government.svg
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SPOLEČNÉ NÁKUPY ENERGIÍ - REGISTRUJEME PĚT ZÁJEMCŮ 

 
Chceme spojit naše odběry energií, stát se pro dodavatele zajímavější a dostat 
výhodnější ceny elektřiny a plynu. K dnešnímu dni se závazně přihlásilo pět zájemců. 
Zájem by pravděpodobně mohl být výrazně vyšší, ale řada firem má již energie na 
příští rok nasmlouvány.   
 
Pozor, netýká se členů SČMVD, kteří si již tímto způsobem výhodnější ceny zajišťují. 
 
Dosud běžnou zvyklostí je postup, kdy si odběratelé (naši členové) vybírají z nesnadno 
porovnatelných nabídek jednotlivých dodavatelů, což s sebou samozřejmě přináší i riziko 
nejistoty, zda pořídili energie za nejlepší možnou cenu, nebo zda se „neuvázali“ na příliš 
dlouhou dobu, apod. Dalším rizikem je skutečnost, že v současné době působí na trhu s 
energiemi stovky licencovaných obchodníků s velmi rozdílnou úrovní zkušeností a s různou 
finanční stabilitou. Cestou k dosažení úspory nákladů je zvětšení poptávky, na což 
dodavatelé energií prokazatelně reagují snížením cenové úrovně, tedy jakousi “množstevní 
slevou”. Pro dosažení nejlepšího efektu nakoupíme energie společně a přímo na energetické 
burze - Českomoravské komoditní burze Kladno. Jedná se o vyzkoušený a osvědčený 
způsob, přípravu a samotný nákup zajistí členská společnost burzy FIN-servis, a.s., která má 
se společnými nákupy energií na burze největší zkušenosti (mj. nákupy pro Svaz českých a 
moravských výrobních družstev, ministerstvo vnitra, atd.). 
 
Cílem společného nákupu je dosáhnout pro členy Asociace českých nábytkářů úspor v 
oblasti dodávek energií, tedy snížit cenovou úroveň za dodávky elektřiny a plynu a 
sesmluvnit si na další období kvalitního, prověřeného a spolehlivého dodavatele.  
 
Pokud se rozhodnete zúčastnit společného nákupu elektřiny, kontaktujte tajemníka asociace 
Ing. Tomáše Lukeše, tel. 222 313 640, mob. 777 294 404, email acn@czechfurniture.com .                

 

INTERIORS UK S EXKLUZIVNÍ SLEVOU PRO ČLENY AČN 

 
INTERIORS UK v Birminghamu ve Velké Británii je nejprestižnější 
a největší veletrh zaměřený na nábytek a interiéry. INTERIORS 
UK nyní pracují na novince: Již brzy se bude zobrazovat aktuální 
plán naplnění výstavy na: 
http://www.interiorsuk.com/?bid=1519527&cid=59911&seg=&lid=5
5379  
 
Pokud jste již existující vystavovatel nebo firma zvažující 
rezervaci, tak podle aktuálního plánu budete schopni on-line 
okamžitě zjistit, které stánky jsou již zaplněné a které společnosti 
je již rezervovaly, ale zjistíte také, které prostory jsou stále volné a 
k dispozici. 
 
Než bude služba zprovozněna a potřebujete znát aktuální plán, 
abyste zjistili současné možnosti, volejte +44 (0)20 7921 8415 
nebo využijte email: stephen.o’connor@ubm.com .  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acn@czechfurniture.com
http://www.interiorsuk.com/?bid=1519527&cid=59911&seg=&lid=55379
http://www.interiorsuk.com/?bid=1519527&cid=59911&seg=&lid=55379
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AČN dohodla pro své členy na příští rok (leden 2014) tyto 
mimořádné slevy! 
 
£136 za m2 – pouze plocha, namísto £ 169 za m2 
£161 za m2 – stavba stánku, namísto £ 201 za m2 
£181 za m2 – tradiční stavba, namísto £ 227 za m2 
Stavba stánku zahrnuje zdi, koberec a panel s názvem. 
Další poplatky: 
£504 digitání registrační poplatek 
£177 poplatek za kontrolu stánku (vztahuje se pouze na stánky, 
kde byla prodaná pouze plocha). 

 

 
Kontakt: David Del Greco, International Sales Executive 
Pevná linka: +44 (0)207 921 8439 
Mobil: +44 (0)7900 078 384 
Fax: +44 (0)207 921 8450 
Email: david.delgreco@ubm.com  
Web: www.interiorsuk.com  
UBM Built Environment, 3rd Floor, Ludgate House 
245 Blackfriars Road, London, SE1 9UY 

 

 

10.7. PŘIJETÍ SPOLEČNOSTI MONEX Design s.r.o. DO AČN 

 
Představenstvo AČN rozhodlo o přijetí výrobní společnosti MONEX 
Design s.r.o. do Asociace českých nábytkářů. Společnost má výrobu 
ve Slaném, Netovická 875, Slaný.  
http://www.monexdesign.cz/  

                   

 
 

 

OBDRŽELI JSME ODPOVĚĎ NA DOPIS NA UNMZ - ČSN EN 16139 

 
AČN písemně upozornila UNMZ na nesrovnalost ve věci navrhované 
ČSN EN 16139 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky 
na nebytový sedací nábytek.  
 
Jednalo se o to, že nemohou současně platit dvě stejné normy se 
stejným názvem a odlišným obsahem. UNMZ nás informoval, že byly 
konfliktní normy ke zmíněné normě následně zrušeny. (ČSN EN 15373 
(2007)). 

             
 
 

 
 
 

 

PR SERVISU VYUŽILY TYTO FIRMY: 

 
Předali jsme registrovaným novinářům informaci o novinkách ve výrobě nábytku týkající se 
těchto firem a akcí: KNK CZ v.s.d., M-Kupr, Profil nábytek a.s.                                      
 
 
 
 
 
 

mailto:david.delgreco@ubm.com
http://www.interiorsuk.com/
http://www.monexdesign.cz/
http://www.monexdesign.cz/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


