/11/ PROSINEC 2018
20.11. tajemník AČN prezentoval potřebu FSC certifikace pro nábytkářský průmysl
Další ze série seminářů na podporu certifikace FSC proběhl ve Křtinách u Brna. Proběhly
prezentace o klimatických změnách a příštím ekonomickém vývoji na trhu s dřevní hmotou.
21.11. se tajemník zúčastnil celokomorové porady Hospodářské komory ČR
Hlavní prezentací a klíčovým bodem porady byla prezentace projektu PES. Dále pak
zejména prodej licencí PES přes oborové svazy.
Právní elektronický systém si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů
vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na jednom místě.
Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro
konkrétní obor podnikání.
23.11. byla asociací na Hospodářské komoře vyhlášena INVESTICE ROKU 2018

V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise
oceněna Asociací českých nábytkářů společnost: KARÁSEK - výroba nábytku, za investici:
1. centrální odsávaní v kombinaci s kotlem na ekologické spalování zbytků z výroby.
2. Nová olepovačka s PUR technologií a Aertec technologií.
3. CNC vrtací a frézovací centrum.
4. Automatický sklad s CNC pilou.
5. Širokopásová bruska.
6. CNC vrtačka s nastřelováním kolíků.
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V kategorii „Velké a střední podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné komise oceněna
Asociací českých nábytkářů společnost: SYKORA, spol. s r.o., za investici: Pila ovládaná
robotem od výrobce HOMAG, samořízení skladu, řezání plošného materiálu.

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
WOOD-TEC mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.

PARTNER OCENĚNÍ:
EPIMEX spol. s r.o.

Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín
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Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky

Tajemník AČN se zúčastnil přípravné schůzky na IKEA
Certifikace FSC a nedostatek suroviny s touto certifikací je palčivým problémem pro řadu
výrobců. Těmi, kdo současný stav negativně pociťují jsou i dodavatelé IKEA. AČN připravuje
jako doprovodný program veletrhu FOR INTERIOR a projektu DESIGN SHAKER. Bude jím
seminář zaměřený na ekologii a design, respektive propojení designu a ekologie. Schůzka
proběhla 14.11.
Spolupráce AČN se společností Arch consulting s.r.o. - Aukce jinak

Společnost Arch consulting s.r.o. vystupuje pod obchodní značkou Aukce jinak. Na základě
spolupráce AČN s touto společností již máme první výsledky této spolupráce. Společnost
Arch consulting již zajistila nákup energií prostřednictvím elektronické aukce pro společnosti
JECH CZ, s.r.o. , JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. a Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o.
Výsledkem spolupráce je příznivá cena, která je dosažena efektivním sdružováním
odběratelů a vhodným načasováním nákupu elektřiny a zemního plynu i v době cenového
růstu komodit. V případě zájmu tedy neváhejte kontaktovat zástupce společnosti Arch
consulting, pana Jiřího Jantače, tel: 702 153 648 a nebo email jiri.jantac@archconsulting.cz .
8.11. RIM CZ otevřel nový showroom v Praze
Tajemník AČN se zúčastnil slavnostního otevření nového showroomu. Showroom z dílny
architektonického studia VRTIŠKA - ŽÁK se nachází v budově Butterfly v pražské části
Karlín, kam se přesunul ze stávajících prostorů na ulici Vinohradské. Jde o moderní budovu
vystavěnou s ohledem na energetickou úsporu a trvalou udržitelnost.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za listopad 2018 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
RIM OTEVŘEL NOVÝ SHOWROOM V KARLÍNĚ
PREMIÉRA PROFILU NA ORGATECU
KŘESLO CHIPS ZÍSKALO GERMAN DESIGN AWARD 2019
MALÝ BYT A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Z DŘEVODÍLA ROUSÍNOV
ARBYD CZ: JEDNODUCHÝ A FUNKČNÍ INTERIER!
MELODY LOUNGE - NOVINKA OD LD SEATINGu
SUSO – SOUTĚŽ MLADÝCH TRUHLÁŘŮ
PROFIL MÁ NOVÉ LOGO
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