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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 22.3.2018 
k vyhlášení výsledků ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.  
 
 

První den konání veletrhu nábytku a interiérů FOR INTERIOR (v rámci souboru veletrhů 
FOR HABITAT) v Praze Letňanech, byla ve čtvrtek 22. března 2018 v 10:15 hodin 

vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK ROKU 2018.  Jedná se o devátý 

oficiální ročník ocenění NÁBYTEK ROKU.  
 

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2018 je kolekce „ALBA“, 
kterou pro výrobní společnost TON a.s., navrhl italský designér Alexander 
Gufler.   
 
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: „Jedná se 
o křeslo, které se vyznačuje úžasnou ergonomickou přesností. Čalounění je vyrobeno mimořádně 
profesionálně, což má efekt na vysoce pohodlné sezení“. 
 

Designér Alexander Gufler ke kolekci ALBA řekl: "Pocházím z Itálie, proto zřejmě vyhledávám kvalitní 
jídlo, pití a podniky. Jejich atmosféra a filozofie mě plně inspirovala“. Kolekce ALBA, kterou tvoří židle, 

křeslo a lounge křeslo, proto kombinuje nadčasovost s řadou svěžích detailů. "Pojícím prvkem je tvar 
sedáku s taštičkovými pružinami a nožní konstrukce z masivního dřeva. Na ni navazuje opěrka, která 
je vzadu prodloužena až pod úroveň spodní hrany oválného sedáku," dodal Gufler. Gastronomie se 

prolnula také do názvu novinky. Alba je odkazem na italské město v oblasti Piemont, které je známé 
produkcí lanýžů.  

 
Kromě ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK - NÁBYTEK ROKU 2018 bylo již křeslo oceněno titulem German 

Design Award Winner a Nejlepší nový nábytek na výstavě Designblok 2017. Celá kolekce pak uspěla v 

prestižní soutěži Good Design a EDIDA v kategorii Sedací nábytek. 
 

 
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje 

za mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce) 

 
o Komoda „DIAMOND LONG“, společnosti ARBYD CZ s.r.o., 

design: ARBYD CZ s.r.o. 
Hlavním záměrem návrhu řady DIAMOND je propojení elegantního čistého 

vzhledu s nadčasovým pojetím designu. DIAMOND, díky svým čistým plochám 

nalezne vynikající uplatnění jako doplněk současných moderních interiérů. 
Lakovaný povrch ve vysokém lesku dodává komodám sametovou hebkost a 

opticky změkčuje zalomené a atypicky řešené zásuvky. Ty jsou 
nepřehlédnutelným jednotícím poznávacím znakem celé řady. Vnitřky zásuvek 

jsou vykládané kůží a doplněné variabilním organizérem pro úschovu šperků. 
 

o Pohovka „ARC“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o.,  

design: Daniel Barták a Martin Beinhauer 
Čalouněná souprava ARC je modelem čalouněné lavice se samostatnou 

podnožkou – taburetem a policovou skříňkou za opěradlem. Charakteristickým 
rysem modelu je obloukový tvar s dynamicky se zužujícím sedákem a stejně se 

zužující policovou skříňkou, dynamický vzhled dále umocňuje klínovitě 

proměnlivá výška opěradla. Základní tvarové řešení je vymezeno 
nesoustřednými kružnicemi o shodném poloměru R 6000 mm. Sedák je členěn 
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na tři díly, tak aby přistavená podnožka – taburet shodně zaoblenou stranou 
mohla přesně navázat na jeden díl sedáku. Model má jednu čalouněnou 

područku a je ustaven na trubkové podnoži s nožkami v rozích sestavy. Lavice s 

podnožkou a policovou skříňkou je modelem z vícečetné řady zachovávající 
základní principy lavice. 

  
o Postel „BETINA“, výrobní společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.  

design: Jochen Flacke 

Postel BETINA je základem ložnice BETINA. Jedná se o bio nábytek z dřeviny 
ZIRBE. ZIRBE je vysokohorská alpská dřevina. Dvojlůžko BETINA je 

charakteristické vysokým zaobleným čelem s celodřevěnou výplní. Noční stolky 
navazují na linii bočnic lůžka a jsou vetknuty do zaobleného čela. 

Zaoblené hlavové čelo přímo vybízí k lenošení v posteli. Pevné masivní dřevo je 
u postele BETINA odlehčeno výrazně ustoupeným soklem. Celá postel včetně 

důmyslně připevněných nočních stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit 

„spánku v oblacích“. Levitující řešení předchází možnosti nepříjemného 
zakopnutí o sokl postele. Rostlé dřevo je zdůrazněno výrazným zaoblením hran, 

které mají funkční i ergonomický význam, především u bočnic postele při 
dosedání na matraci a pak na všech vnějších exponovaných hranách nábytku. 

Každý díl nábytku ZIRBE je perfektně ručně vybroušen a není povrchově 

upraven žádným lakem ani olejem. Jen tak může čisté dřevo volně dýchat. 
Samosvorný kolíkový spoj zajišťuje vysokou stabilitu postele. Jednatel 

společnosti, Ing. Tomáš Jelínek dodává: „V postelích z dřeviny ZIRBE od 
JELÍNKA není použit žádný kov. V pryskyřici dřeviny ZIRBE se nachází ve vysoké 
koncentraci látka pinosylvin, která výrazně voní a působí léčivě. Uvolňovaná 
esence ničí choroboplodné zárodky, působí desinfekčně a odpuzuje moly a 
hmyz. Nábytek ze ZIRBE ložnici příjemně provoní a blahodárně působí na lidský 
organismus“. 

 

o Kolekce „MARANI“, výrobní společnosti LUGI s.r.o.,  
design: Vincent Marani 

Součástí kolekce MARANI je rozměrově velkorysý jídelní stůl " MARANI " s 

deskou z masivních dubových trámů. Stůl byl následně doplněn o lavici, 
knihovny a odkládací stolky. Americký architekt Vincent Marani pro LUGI 

vytvořil ucelenou kolekci postavenou na poctivém dubovém masivu spoutaném 
v ocelových konstrukcích. Stůl je zcela výjimečný svými nadstandardními 

rozměry, a zejména sílou desky, která je 90 mm. Vincent Marani říká: "Když 
architekti navrhují nábytek, používají materiály jako základní stavební prvky 
návrhu, zejména jako Mies van der Rohe a Le Corbusier. Já jsem použil tradiční 
architektonické materiály: ocel a dřevo. Ocel jsem použil pro její výborné 
technologické vlastnosti. Masivní dřevo jsem použil jak pro jeho vlastnosti, tak i 
díky jeho kresbě. Dřevo je prvek, kterého se dotýkáte." 

 

o Kolekce „NONA“, výrobní společnosti mminterier,  

design: René Šulc   
Kolekce NONA je subtilní, organicky měkké tvarosloví s důrazem na ergonomii a 

pohodlí. I přes zaoblené organické tvarosloví vycházejí základní formy z 
přímkových ploch. Nicméně všechny plochy jsou lehce vyklenuté, aby tvary 

měly určité napětí. Vnější formy kolekce jsou v jednoduchých minimalistických 

tvarech s důrazem na provedení detailů. Celkově tak pohovka i křeslo 
předpokládá zvenku určitou vizuální střídmost a jednoduchost, která bude v 

interiéru nekonfliktní a nadčasová. Vnitřní tvary směrem k sedícímu jsou tvarově 
a ergonomicky propracované. 
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o „STŮL POLYGON“, výrobní společnosti Sykora spol. s r.o., 
design: Angelika Akova / Polystone + SYKORA 

Koncepce stolu POLYGON je přímá interakce s kuchyní DIAMOND. Svou 

myšlenkou POLYGON odkazuje na industriální design s použitím precizně 
vybraných materiálů. Nosnou konstrukci vyrobenou z kovových profilů, doplňuje 

dřevěný rám z masivního dubu. Výběr materiálu pro stolovou desku definuje 
maximální funkčnost a uživatelský komfort. Na trhu materiálů s pracovními 

deskami je velkoformátová keramika NEOLITH nejprogresivnějším materiálem. 

 
V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2018“ 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 2019: 

NÁBYTEK ROKU 2019 bude desátým 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 . 
 

Partneři a záštita: 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                           
 

 
 
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 exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem souboru jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR 
INTERIOR, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY. Soubor doplňuje v letošním 
roce přehlídka koupelnového designu DESIGN V KOUPELNĚ, která se meziročně střídá s 
výstavou 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.forinterior.cz . 

http://www.czechfurniture.com/
http://www.forinterior.cz/
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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.com . 
 
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 . 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců 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. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 

http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
http://www.ddl.cz/
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Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. 
Získáním závodu Masisa v Concordii v Argentině od chilské společnosti Masisa S.A. si 
výrobce materiálů na bázi dřeva EGGER poprvé zajistil výrobní místo mimo Evropu. Během 
oficiálního setkání s guvernérem Severní Karolíny Royem Cooperem a zástupci místních 
úřadů, které se konalo dne 24. července 2017, oznámili Michael Egger a Walter Schiegl z 
managementu skupiny EGGER (technologie/výroba) záměr výstavby závodu na výrobu 
materiálů na bázi dřeva v Lexingtonu v Severní Karolíně. Více na www.egger.com . 
 
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. Více na www.hettich.com . 
 
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 . 
 
REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 

http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
http://www.kili.cz/
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průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
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“. Více na www.spinar.cz . 
 
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. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 

    
 
ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

            

 
Ing. Tomáš Lukeš  
tajemník Asociace českých nábytkářů 

http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/

