/3/ březen 2014
DALŠÍ VYDÁNÍ E-LETTERU „O NÁBYTKU s jistotou“ NA TESTOVACÍ VERZI WWW.
Druhé číslo e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“, je umístěno
ke stažení na vyhledávači prověřených a seriózních firem
www.nabytek-jistota.cz ve zkušebním provozu.
Počátkem března byla spuštěna testovací verze vyhledávače,
která bude v průběhu několika následujících měsíců
finalizována. Na stránkách www.nabytek-jistota.cz jsou nyní ke
stažení lednové a únorové číslo „O NÁBYTKU s jistotou“.
Vyhledávač bude účinným pomocníkem pro zákazníky, kteří
hledají kvalitní nábytek a služby. Na stránkách www.nabytekjistota.cz se budou zobrazovat desítky spolehlivých a
prověřených firem.
Vyhledávač bude pomocí pro orientaci zákazníka, podle typu
nábytku, který požaduje. Bude pomocí pro zákazníky, kteří
hledají nábytek pro svůj domov nebo pro firemní klientelu, jako
nábytek do hotelů, kanceláří restaurací atd.
27.2. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 1/2014
Představenstvo na svém prvním letošním zasedání projednalo
mimo jiné tyto body:
NÁBYTEK ROKU 2014 aktuální stav příprav vyhlášení výsledků.
E-letter „O NÁBYTKU s jistotou“. Spuštění testovací verze
vyhledávače www.nabytek-jistota.cz . Představenstvo odsouhlasilo
návrh zpoplatnění účasti v soutěži NÁBYTEK ROKU 2015 pro
nečleny AČN. Byl projednán návrh rozpočtu pro rok 2014 – finální
verze pro valnou hromadu. Vyúčtování roku 2013 bylo schváleno
revizní komisí.
Představenstvo projednalo postoj AČN ke státní podpoře exportu –
zahraniční výstavy se státní podporou. O svém postoji bude AČN
informovat ministra průmyslu Ing. Jana Mládka.
4.2. PŘÍPRAVNÝ VÝBOR FOR FURNITURE a FOR OFFICE
Přípravný výbor výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE se
věnoval především organizaci výstavy, doprovodným
programům, soutěžím pořádaným při výstavě a složení
hodnotitelské komise. Pozornost byla věnována i marketingu
výstavy.
Výstava FOR FURNITURE a FOR OFFICE je nyní je již po oficiální
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uzávěrce. Členové přípravného výboru byli seznámeni s rastry a
rozložením souboru výstav FOR HABITAT v jejímž rámci je i FOR
FURNITURE.
AČN připravuje v rámci doprovodného programu tiskovou
konferenci, kde bude vyhlášena cena za nejvýznamnější
designovou tvorbu v oblasti výroby nábytku v České republice.
Představí nejnovější statistická data týkající se výroby, importu a
exportu nábytku v České republice. Prezentován bude unikátní
pomocník zákazníků pro výběr seriózní a prověřené firmy, výrobce
nábytku – vyhledávač www.nábytek-jistota.cz .
Marketing výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE bude
podobně jako v minulých letech prováděn klasickým způsobem,
jako je reklama v rádiích, dále bannery v Praze a Středočeském
kraji, několik big boardů, nášlapky v metru a plakáty v metru podél
eskalátorů. Navíc se společnost INT stará o marketing pomocí
sociálních sítí.
ACOLOR JE PARTNEREM SOUTĚŽE NÁBYTEK ROKU 2014
Společnost Acolor se stala partnerem soutěže o nejlepší design
nábytku v České republice, soutěže NÁBYTEK ROKU 2014.
Společnost Acolor je významným dodavatelem výrobců nábytku.
Zabývá se prodejem materiálů pro povrchovou úpravu dřeva. Nabízí
oleje, lazury, laky a mořidla různých barev i odstínů.
Rozpočet soutěže, jejímž cílem je podpora kvalitního designu nábytku
vyráběného v České republice a celkově i popularizace výroby
nábytku u nás, dosahuje téměř 200.000 Kč. Soutěž se daří realizovat i
díky sponzorům. Generálním partnerem je společnost ABF a
partnerem soutěže je společnost Démos trade a.s.
SVĚTOVÁ JEDNIČKA V KANCELÁŘSKÉM NÁBYTKU STEELCASE JE ČLENEM AČN
Společnost STEELCASE CZECH REPUBLIC s.r.o., která staví
nový výrobní závod nedaleko Stříbra, se stala na základě podané
přihlášky členem AČN. STEELCASE má záměr zaměstnat okolo
400 pracovníků.
Do Asociace českých nábytkářů vstoupila společnost Steelcase
Czech Republic s.r.o., která v České republice staví nový výrobní
závod. V novém závodě nedaleko Stříbra počítá v první fázi se
zaměstnáním 400 pracovníků a s obratem přes jednu miliardu Kč.
Společnost Steelcase je světovou jedničkou co do objemu výroby
kancelářského nábytku. V České republice se tímto stane jedním z
největších tuzemských výrobců nábytku. S takto prestižním členem
samozřejmě vzrůstá i prestiž a vliv Asociace českých nábytkářů.
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VELETRH MOBITEX – AKTUÁLNÍ TRENDY V INTERIERU
Od Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční
další ročník „Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového
designu MOBITEX“. Novinkou je umístění veletrhu MOBITEX do
pavilonu F. Na ploše přes 4.500m2 vystavovatelé představí trendy
ve vybavení interiéru, bytových doplňků a osvětlení. Další změnou
je otevírací doba veletrhu, a to od 10.00 do 18.00. Návštěvníky jistě
zaujme zvýhodněná cena vstupného ve všední den od 15.00 hodin
a po celou sobotu.
Novinky pro nadcházející sezonu představí řada předních výrobců a
dodavatelů nábytku na český trh. Čalouněný nábytek a sedací
soupravy představí zástupci největších českých výrobců, Jech CZ, PF
nábytek, Böhm nebo Bytcentrum. Z dovozců zahraničních čalouněných
sedacích souprav můžeme jmenovat firmy H - Interier, Phase, Carelli,
JV Pohoda, Max Pelle, Pamil Meb. Rustikální nábytek nabídne
rakouská firma Womme. Součástí veletrhu je také nabídka vybavení
kuchyní a ložnic. Již tradičně se v Brně představí kuchyně značky
Schmidt, český výrobce kuchyní firma Gabon nebo rakouský výrobce
kuchyní Dan Küchen. Ložnice a postele budou prezentovat firmy
Jelínek - výroba nábytku, Postelia, Eurotest. Saffronbeds, matrace a
rošty zastupuje italský výrobce firma Magniflex. Nabídku doplní
koberce předních světových výrobců, které představí firma Bakero.
Více informací naleznete na www.mobitex.cz .
VEŘEJNÁ KONZULTACE - INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O VLASTNOSTECH
NÁBYTKU
AČN se zapojila do veřejné konzultace a reprezentovala většinový
názor svých členů.
Na půdě Evropské komise se několik let vedou přípravná jednání o
zavedení povinnosti uvádět u prodávaného nábytku různé detailní
informace. Informace by sloužily k lepší informovanosti zákazníka, „co
kupuje, z čeho je to vyrobeno a jaké má nábytek vlastnosti“… Pracovně
je používán termín „ID CARD“ nábytku nebo „rodný list“ nábytku. Co by v
označení mělo či nemělo být, bude předmětem dalších jednání. (Pokud
ovšem bude k těmto jednáním vůbec přistoupeno.)
Takovéto značení není něčím zcela novým, desítky let funguje např. u
textilu. Opatření může být podporou pro evropský nábytkářský průmysl,
ale nemusí. Bude důležité, jaká forma „ID CARD“ z jednání vzejde. Zda
se do ní promítnou např. i požadavky sociálního charakteru, to by mohlo
pomoci zamezit dovozu nábytku vyráběného v nehumánních
podmínkách nebo využívající dětskou práci.
Významné evropské profesní svazy výrobců nábytku aktivitu podporují,
Itálie – Federlegno Arredo/Assaredo, Německo HDM/VDM, Rakousko
Austrian Furniture a další. Je otázkou, jak se k problematice postaví
obchodní nábytkářské svazy v čele s FENA – evropský svaz obchodníků
s nábytkem.
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POKUTA 114.077.000 EUR ZA KARTEL
V roce 2009 oslovila AČN své členy ve věci vyšetřování
podezření organizace kartelu u dodavatelů polyuretanové
pěny. Aktivita vzešla především od našich britských kolegů,
kde 13 výrobních společností pojalo podezření. Podezření se
začalo naplňovat, když šetření začalo postupovat v dalších
evropských národních nábytkářských asociacích. V České
republice se činnost kartelu neprokázala.
Evropská komise zjistila, že čtyři hlavní výrobci pružné
polyuretanové pěny (Vita, Carpenter, Recticel a Eurofoam)
uzavřeli kartelovou dohodu a uložila jim pokuty v celkové výši
114.077.000 eur. Pružná polyuretanová pěna se používá hlavně v
bytovém nábytku, jako jsou matrace a sedací soupravy (a
čalounění dopravních prostředků).
Společnosti se tajně domlouvaly a koordinovaly své prodejní ceny
různých typů pěny po dobu téměř pěti let, od října 2005 do
července 2010, v 10 členských zemích EU (Rakousko, Belgie,
Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko,
Rumunsko a Velká Británie).
Detailní informace přinesla on-line verze Dřevařského magazínu
2-14-2.
AČN SOUHLASÍ S VYDÁVÁNÍM OBOROVÝCH SPECIFIKACÍ
AČN
souhlasí
s
vydáváním
„Oborových
specifikací“
prostřednictvím Centra technické normalizace při Textilním
zkušebním ústavu, s. p. v Brně. Souhlas AČN byl potvrzen
oficiálním dopisem prezidenta AČN.
Oborová specifikace je dokument, jehož obsah upřesňuje požadavky na
úroveň parametrů výrobků, služeb nebo zkušebních postupů, na nichž
má zájem více podniků jednoho oboru nebo jejich odběratelů.
Dokumenty jsou projednávány, vydávány a distribuovány podle pravidel,
dohodnutých s příslušnými asociacemi. CTN při TZÚ je připraveno
navázat na dobré zkušenosti s vydáváním Oborových specifikací pro
textil a průmyslové prádelny. K vydávání Oborových specifikací se
přistupuje na základě odborných diskuzí a rovněž jednání TNK 150
Nábytek.
POPTÁVKA Z CZECHTRADE NA WWW AČN
AČN zveřejnila poptávku na svých stránkách v rubrice „nabídky spolupráce“: Zájem je o
osvětlení, kovové komponenty (leštěné a kartáčované), nábytek z masivu - zakázková
výroba. Zkušení výrobci nábytku z masivního dřeva (nejlépe dub, ořech, atd.), dále
čalouněného a koženého nábytku. Země určení je Velká Británie, Atelier Areti.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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