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26.11. ZASLÁNA VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ - NÁBYTEK ROKU 2015  

 
AČN zaslala upozornění na možnost podání přihlášky k 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2015. NÁBYTEK ROKU 2015 je 
již šestým ročníkem. NÁBYTEK ROKU je dnes skutečně 
prestižním oceněním za designovou tvorbu.  
 
Asociace českých nábytkářů podporuje výrobu a vývoj 
kvalitního nábytku u nás. Podporuje jej jak u svých členů, tak 
i nečlenů. V letošním roce jsme bohužel museli přistoupit k 
zavedení symbolického poplatku za vyřízení a posouzení 
žádosti o udělení ocenění pro nečleny AČN. Členové již mají 
tento poplatek zahrnutý v ročním členském příspěvku. 
Uzávěrka je 15. ledna 2015 a krátce po uzávěrce bude 
zasedat hodnotitelská komise. Veškeré informace, propozice 
atd. lze přečíst/stáhnout na webových stránkách asociace.   
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 UZÁVĚRKA FOR FURNITURE 2015   

 
Blíží se 2. termín uzávěrky pro přihlášení je do 15. 12. 
2014 a konečná uzávěrka přihlášek: 31. 1.2015.  
 
Zájemci o prezentaci na FOR HABITATU resp. FOR 
FURNITURE se mohou hlásit do 15. 12. 2014, což je termín 
2. uzávěrky, kdy je možné získat ještě velmi zajímavá místa 
v hale a výhodnější cenové podmínky. Pro ty, kteří svou 
účast chtějí zvážit během vánočních svátků je možnost 
přihlášení ještě v termínu poslední uzávěrky, tj. do 30. ledna 
2015. 
 

 

 
 

 
 

JAK PRODÁVAT NÁBYTEK DRÁŽ? 

 
AČN připravuje pro výrobní společnosti zaměřené na 
výrobu nábytku kurz „JAK PRODÁVAT NÁBYTEK 
DRÁŽ?“.  6.11. byla pozvánka členům zaslána. 
 
Smyslem kurzu je ukázat jak zaujmout média a posílit 
značku. Zazní, jak a k čemu správně využít různé typy médií. 
Nejčastější chyby v komunikaci s mediálním prostředím. 
Obvyklé omyly při budování značky a jak se jim vyvarovat. 
Kdy mohou být reklama a PR dokonce kontraproduktivní? 
Termín čtvrtek 29. 1. 2015 je již zaplněný, ale již nyní máme 
několik náhradníků, tedy je pravděpodobné, že se bude 
konat ještě jeden termín. Místo konání je Institut bytového 
designu na Praze 7. 
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INTERIÉRY 2014 

 
Letošní třetí ročník byl potvrzením vrůstající úrovně 
konference pořádané VOŠ a SPŠ Volyně. Akce se 
zúčastnilo na 340 posluchačů a proběhlo 24 poutavých 
přednášek zaměřených převážně na ústřední téma - 
TRENDY.  
 
Po krátkém zahájení od ředitele školy RNDr. Jiřího Homolky 
následovala již tradičně úvodní přednáška od pana Ing. 
Tomáše Lukeše z AČN, jež zhodnotil vývoj a trendy 
v nábytkářské výrobě. Následně si vzala slovo 
spoluorganizátorka akce Ing. Iva Bastlová DiS, která svou 
přednášku postavila na tématu „Kdo je a také kdo není 
interiérový designér“. Poté hovořil Jan Vyhlíd ze společnosti 
Häfele a poutavě ukázal zajímavé novinky na kuchyňských 
linkách, jež byly k vidění na veletrhu EuroCucina na 
milánském výstavišti. Na kuchyně navázal Siegfried Rock, 
jež představil výzkum společnosti Blum v používání 
kuchyňských linek a pohledu do vývoje. První blok ukončila 
Judita Nechvátalová. Ta poukázala na problematiku 
neustálého zvyšování množství odpadu a možností jeho 
řešení (projekt 3XR). 
 
Druhý blok zahájil Petr Tschakert a mnohým otevřel oči v 
pohledu na tištěná média z oblasti designu a bydlení a 
vůbec vnímání trendů. Po jeho přednášce následovalo 
vystoupení pana Bc. Stanislava Nosála ze společnosti 
Démos Trade, který představil mnoho novinek. Dalším 
zahraničním hostem byl Marco Meli z italské firmy Gessi. 
Ten postavil svou přednášku nejen na trendech v designu, 
ale také na výrobních postupech vodovodních baterií. Po 
jeho dynamické přednášce se ujali slova Lukáš Novotný a 
Michal Havrda a ukázali, kam směřují kancelářské prostory 
do budoucna a jakým směrem to posouvá značka Herman 
Miller. Dále následovalo zamyšlení nad tím, co to trend 
vlastně je a jaké trendy bydlení dnes máme. To nám 
přednesl Ing. Lubomír Končinský. Tuto část uzavřel Doc. 
Mgr. Miroslav Debnár a velmi názorně na obrázcích ukázal, 
jak barvy v přírodě fungují a jak je používat v interiéru. 
 
Po obědě dostala slovo Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. 
a přednesla téma „Vnitřní prostředí a faktory, které ho 
ovlivňují“. Novinky z kolekce Rako pak představil Tomáš 
Heřman a zaměřil se i na mnoho dalších detailů v oblasti 
keramických obkladů. Mnoho emocí vyvolala prezentace 
Tomáše Nováka, DiS. Posluchačům totiž přiblížil svůj 
půlroční pobyt při realizaci hotelového komplexu na 
Maledivách, jež realizovali čeští výrobci. Poté následoval 
další pohled na milánský veletrh, tentokrát z pohledu použití 
skla. Tento vstup si připravil Ing. Tomáš Riese ze 
společnosti AGC Glass. Dalším zpestřením byla ukázka 
výroby keramických obkladů v Mexiku a jejich použití v 
našich interiérech, konkrétně v interiéru restaurace La 
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Boca. To měla na svědomí Susan Kelly Corea Gamboa z 
Kostariky. Blok uzavřela paní Renata Votavová ze 
společnosti Officity, jež hovořila na téma inovací 
v kancelářských prostorách. 
 
Poslední blok odstartoval pan David Hlaváč ze společnosti 
Atlas AG. Ten hovořil na téma individuálního potisku 
materiálů do interiérů a možných technologiích. Další vstup 
měl ve scénáři Paul Duddle, který nám přiblížil tvorbu 
nových dekorů na materiálech Kronospan a představil dvě 
nové kolekce „Submerged“ a „Pioneer“. Poté dostal slovo 
Adam Bartošek ze společnosti Trachea a ukázal publiku 
trend v potisku nábytkových ploch Overface. Mezi emotivní 
přednášky patřila i část od Veroniky Richterové, která 
přiblížila svou tvorbu „Pet design“. Výrobky - převážně 
svítidla z plastového odpadu. Od této umělecké tvorby jsme 
se pak přenesli k hodnocení a možností zvýšení kvality na 
nábytkových dvířkách podle RAL, což si připravil Ing. 
Ladislav Csanda ze společnosti Renolit. Poslední téma z 
oblasti trendů rozebrala Lenka Husáriková, která zhodnotila 
pozitiva i negativa ruční kresby a softwaru a možná dala 
podmět mnohým posluchačům.  
 
Stejně jako předchozí ročníky, i letos vyšla odborná 
publikace Interiéry 2014 – sborník přednášek. Kdo seminář 
nestihl, může si tuto publikaci objednat na stránkách akce.  
 

 
 
 
 

 
 
               

10.11. ROZHOVOR PRO PROSPERITU 

 
Tajemník AČN poskytnul rozhovor pro měsíčník PROSPERITA. 
Rozhovor vyšel na první stránce.  
 
Kvalita je pro podnikatele vyjádřením úcty k zákazníkovi. Je to věcí osobní 
cti a morálního přístupu. Nabízet svému zákazníkovi to nejlepší. 
Samozřejmě je kvalita vyjádřením užitné hodnoty k ceně a cena musí být 
pro zákazníka vždy přijatelná. Jinak takový produkt v daném čase a na 
daném trhu nemá šanci uspět. Ale kvalita je něco, co nabízím svému 
zákazníkovi v dlouhodobém výhledu. Kvalita je svým způsobem investice 
do dalšího podnikání. Je to předpoklad, že se mi takovýto přístup do 
budoucna vyplatí, protože spokojený zákazník se nejenom vrátí, ale i 
přivede zákazníky nové. 
 

 

18.11. ZASLÁNA ČLENŮM POPTÁVKA NA DŘEVĚNÉ ŽIDLE  

 
AČN zaslala svým členům poptávku britské firmy na dřevěné 
židle. 
 
AČN zašle zájemcům z okruhu svých členů kontakt a obrázek na 
vyžádání. 
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POPTÁVKY Z CZECHTRADE NA WWW STRÁNKÁCH ACN 

 
Německo - Zařízení pro azylový dům.  
Francie - nábytek pro obývací pokoje.  
Izrael - nábytek do obývacích pokojů, sedací soupravy i další nábytek.  
Francie - nábytek z borového dřeva:židle, malé stolky, solitéry do interiéru.  
CzechTrade připravuje společnou expozici na Wohnen & Interieur 2015. 
Norsko - výroba kovového nábytku/skříněk a zpracování tenkého kovu.  
Francie - Nábytek do obývacích pokojů.  
Velká Británie - výroba dřevěného stolku, dub, ořech, třešeň.  

 
 

 

 

BUKOTEC – NOVÝM ČLENEM AČN  

 
Členem AČN se stala společnost BUKOTEC s.r.o. ze 
Strážnice. Bukotec je tradiční český výrobce sedacího 
nábytku z ohýbaného masivního dřeva. Výroba židlí ve 
Strážnici má tradici již řadu desetiletí. Společnost 
Bukotec od svého vzniku v roce 1992 na tuto tradici 
úspěšně navazuje. 
 
Během své existence výrobu samozřejmě zdokonaluje a 
rozšiřuje o další modely. V současném výrobním programu 
má společnost jak modely tradiční, tak i moderní design 
vystihující současné trendy. Ve výrobním programu jsou židle 
čalouněné, nečalouněné, kovové, ale i dětské židle. V 
kategorii barové židle jsou vedle klasických dřevěných 
barovek také barovky kovové.  
 
V portfoliu společnosti Bukotec jsou také stoly. Vedle 
klasických dřevěných stolů i stoly třeba do konferenčních 
místností, bister, kaváren nebo stoly vhodné k barovému 
stání. Bukotec nabízí výrobu stolů v atypických rozměrech. 
Může se jednat o stoly do restaurací a jídelen nebo stoly k 
barovému stání. 
  
Důležitou součástí nabídky jsou křesla. Křesla lze používat 
nejen klasickým způsobem, ale třeba i místo židle k jídelnímu 
stolu. 

 

 
 

 
 

 

 

13.11. ZASLÁNA VÝZVA VE VĚCI EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK 

 
Členům AČN byla zaslána výzva určená držitelům ekoznačky 
Ekologicky šetrný výrobek pro nábytek.  
 
Oslovení měli možnost zaslat připomínky k další verzi návrhu kritérií 
pro udělení Ekoznačky EU (viz www.ecolabel.eu ) v produktové 
skupině "nábytek" z října, která je dostupná na adrese 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/furniture/whatsnew.html. Konkrétně jde 
o návrh rozhodnutí Komise „Draft EU Ecolabel Act“ a „Draft EU 
Ecolabel Annex“.  

     

 

 

 

http://www.ecolabel.eu/
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18.11. ZASLÁNA POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 
Členům AČN jsme předali pozvání na seminář BUSINESS 
VE VIETNAMU, který se uskutečnil dne 25. listopadu 2014 v 
prostorách Technologického centra Akademie věd ČR.  
 
Účast na konferenci byla bezplatná, podléhala však registraci 
na webu. Program: http://cbtc.us7.list-
manage.com/track/click?u=d0afadf7a1f447311537826ce&id=cff
6b76af3&e=28c90dcf65 . 
 

     

 

 

V - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALO 7 SPOLEČNOSTÍ 

 
Své novinky v listopadovém e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti: POLSTRIN DESIGN, 
HANÁK NÁBYTEK, TON, PROFIL NÁBYTEK, BUKOTEC, 
JECH CZ, Hafele Czech & Slovakia.  
 
E – letter přinesl zprávu o konferenci INTERIÉRY 2014 ve 
Volyni a o dalším vývoji projektu FÍHA – DÝHA. Rozšířili jsme 
databázi a E - letter je nyní rozesílán na několik stovek 
designérů.  
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


