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/číslo 6/ červen 2020  

INTERIORS manufacture & design a. s. NOVÝM ČLENEM AČN 

 
 
Společnost INTERIORS manufacture & design a. 
s. se stala řádným členem AČN. INTERIORS 
manufacture & design a. s. se zabývá výrobou a 
realizací interiérů již více než 20 let. Aktuálně je 
generálním dodavatelem interiérů, zejména v 
západní Evropě, a s týmem čítajícím více než 
120 zaměstnanců. Zapojuje se do projektů již v 
počátcích plánování staveb, kde přispívá svými 
znalostmi při výběru materiálů, svým pohledem 
na design, a také konstrukčním řešením k 
dosažení nejvyšší přidané hodnoty za použití 
těch nejkvalitnějších materiálů. 
 
Využívá automatizované procesy a software jako je 
SolidWorks, či SWOOD. INTERIORS manufacture 
& design a. s. dokáže propojit konstrukční myšlenky 
s CNC technologiemi, kterými výroba disponuje na 
ploše více než 7000 m2. Součástí výroby nábytku je 
i samostatné oddělení opracování umělého kamene 
Corian či Hi-macs, kde je jedním z největších 
zpracovatelů v ČR. Vlastní architektonické oddělení, 
úzce propojené s konstruktéry, dokáže investorovi 
nabídnout komplexní řešení. Pro úsporu času a 
zredukování komunikace, zajišťuje INTERIORS 
manufacture & design a. s. dodávky veškerých 
podlahových krytin, stropních systémů a 
sádrokartonářských prací, které předchází 
dodávkám interiéru. Pokud jsou tyto práce řízeny 
pouze jedním dodavatelem, urychlí to celý proces a 
rovněž se tím lze vyhnout možným problémům v 
kvalitě. Se spolehlivými, dlouholetými partnery 
dodává společnost veškeré příslušenství interiéru, 
jako jsou koberce, sedací nábytek či světla. Nabízí 
přes 50 interních montážníků, kteří jsou neustále 
školeni na nové trendy v oblasti kotvicí techniky, 
stěrkování, či jiných výzev důležitých pro úspěšnou 
montáž. Jsou dlouholetými zaměstnanci s velkou 
podporou společnosti. 
 
Manažeři projektů jezdí pravidelně na kontrolní dny 
a pomocí PlanRadar softwaru jsou schopni dávat 
online přehled informací, co se na stavbě děje. 
Nedílnou součástí je zajištění logistiky. INTERIORS 
manufacture & design a. s. využívá vlastních 
dodávek, či 7,5 t nákladní vozy s upravenými 
plošinami pro profesionální transport nábytkových 
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prvků. INTERIORS manufacture & design a. s. je 
zaměřena na komerční projekty středního rozsahu. 
Dokáže systémově v krátkém čase projekt 
realizovat a předat jej v požadovaném termínu i 
očekávané kvalitě. Potěšitelnou informací je, že 
reference firmy neustále doplňují noví spokojení 
klienti, kteří následně rozšiřují portfolio stálých 
zákazníků. 
  

EDGE NOVINKA OD RIM CZ  

 

 
 
Další z nových kolekcí, EDGE, se vyznačuje 
univerzálností a dokonalou ergonomií. 
Pohybuje se na hraně formálnosti a ležérnosti a 
představuje tak správný únik před 
kancelářskou rutinou. Svým neotřelým 
designem vytváří z kanceláře moderní a 
nápadité místo.  
 
Lehká konstrukce, ergonomický tvar a velká 
variabilita podnoží zaručují maximální univerzálnost 
celé kolekce. Edge udrží pozornost zaměstnanců 
během zasedání, jednání a meetingů. Představuje 
také místo pro setkání i odpočinek ve 
společenských prostorech. Do třetice je tato židle 
vhodná i do restaurací, kaváren a barů. Originální 
čalounění dělá z Edge jedinečnou součást 
moderního interiéru. „Spojením 3D technologie 
ohýbání překližky a důrazu, který jsme kladli na 
zážitek ze samotného sezení, vznikla kolekce pro 
širokou škálu kancelářských a veřejných prostorů. 
Společným prvkem při vybavení interiéru vícero 
produkty z kolekce může být jejich barevná 
kombinace nebo typ podnože,“ popisuje Michal 
Hotmar z  RIM CZ. Kolekce se skládá z židle, 
křesla, barové židle, jejich autorem je opět Kai 
Stania. 
 
EDGE 4202.01, design: Kai Stania 
Pohodlné křesílko s područkami může být vkusným 
neformálním doplňkem pracovního stolu pro krátké 
schůzky i kavárenským sezením lounge prostorů 
nejrůznějších veřejných budov.  
 
Typ ED 4202.01 je posazen na centrální podnoži 
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se čtyřramenným křížem v černé barvě, nebo 
kombinaci leštěného hliníku a chromu. Výrobce 
také nabízí různé barevnosti podnoží dle vzorníku 
RAL. 
 
EDGE ED 4202.06, design: Kai Stania 
Pohodlné křesílko s područkami může být vkusným 
neformálním doplňkem pracovního stolu pro krátké 
schůzky i kavárenským sezením lounge prostorů 
nejrůznějších veřejných budov.  
 
Typ ED 4201.06 je posazen na dřevěné podnoži z 
dubového masivu. 
  

 
 
 

 JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - WELLNESS LH PARKHOTEL HLUBOKÁ  

 
V uplynulém období Jan Ficek Dřevovýroba 
nelenili a daný čas využili pro realizaci 
rekonstrukce hotelového wellness 
Parkhotelu**** Hluboká. Zde realizovali nábytek 
a další prvky na míru. Wellness centrum LH 
Parkhotelu**** Hluboká tak nabízí kompletně 
novou privátní zónu sestávající z privátního 
whirlpoolu až pro čtyři osoby, privátních lázní 
pro dvě osoby a masážní a kosmetické 
místnosti. 
 
Z dílny Jan Ficek Dřevovýroba můžete nyní 
vyzkoušet úložné sestavy s umyvadly, obložení 
vzduchotechniky v prostoru masáží a koupelí z 
dýhy ořechu amerického s fládrem. A dále dubové 
lůžko v prostoru s whirlpoolem, vyrobené speciálně 
na míru tomuto prostoru. Za extra povšimnutí stojí 
sprchová zástěna vyrobená speciálním postupem 
pojícím dýhu se sklem. Design interiéru je z pera 
architektky Terezy Šaškové. 
  

 
 

 
 

 
  

 LB BOHEMIA PŘEDSTAVUJE „HYBRIDNÍ MATRACI LB THERAPY Gel“ 

 

 
 
Novinka z řady matrací, hybridní matrace LB 
THERAPY Gel. Matrace Therapy Gel je vhodná 
pro vyznavače měkkých, více poddajných 
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matrací. 
 
Výrobce matraci doporučuje i jako matraci 
partnerskou, kdy chladivý gel organismus příjemně 
ochladí a uvolní. Díky speciální kombinaci čtyř 
vrstev materiálů je matrace příjemně měkká a 
poddajná. 7 zónové taštičkové pružiny zaručují 
dobrou oporu pro unavená záda a spolehlivě 
zajišťují dokonalou cirkulaci vzduchu a odvod 
vlhkosti. 
 
Matrace Therapy Gel je 7 zónová klinicky testovaná 
zdravotní matrace. Tuhost matrace je Soft. Skladba 
jádra Gel VISCO, Aloe Vera Foam, taštičkové 
pružiny, Comfort Foam. Taštičkové pružiny jsou 
vyrobeny nejmodernější technologií za studena 
tažené oceli. Designový potah matrace v kombinaci 
s modrou lemovkou je snímatelný a pratelný. 
Materiálová skladba potahu: 2% Lycra,90% PES, 
8% VIS. Výška matrace v potahu 25 cm. Nosnost 
matrace do 120 kg. Prodloužená záruka na jádro 
matrace 5 let. Záruka na potah 2 roky. 
   . 

 
 

  

 

 ZDŘÍMNI SI A VYHRAJ - LETNÍ SOUTĚŽ AHORNu CZ  

 
Ahorn CZ spustil letní soutěž s tématikou 
spánku a cestování. Výrobce věří, že tato 
iniciativa zvýší zájem lidí o kvalitu jejich spánku 
a dokáže podpořit rozjezd trhu po krizovém 
období. „AHORN letní soutěž - Zdřímni si a 
vyhraj ceny za 50 000 Kč“. 
 
Myšlenka soutěže je, že v "pokoronavirové" době 
vzroste turismus v Česku, a právě lokálního 
cestování lidí se využije. Na www.ahornsoutez.cz  
dostane návštěvník nebo návštěvnice otázku, jak 
se mu/jí na dovolené spalo a zda byl/a spokojen/a? 
Účastnit se může kdokoliv, kdo vyplní formulář na 
soutěžní stránce. Soutěž probíhá od 1.6. do 
31.8.2020. 
 
Výrobce věří, že soutěž bude prospěšná pro náš 
trh a pro české zákazníky. Cílem je zvýšit 
povědomí veřejnosti o důležitosti kvalitního spánku. 
Do prodejen s postelemi zavítají noví zákazníci. 
Účastníci soutěže mohou navíc vyhrát lákavé ceny, 
včetně luxusního víkendového pobytu pro dva. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.ahornsoutez.cz/
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TON: ŽIDLE AGAIN – DESIGN I PŘÍBĚH NEZMĚNĚN – JMÉNO JE NOVÉ…  

 
 

 
 
Kvůli možné kolizi jednoho ze slov v názvu s 
ochrannou známkou jiné společnosti se v TONu 
rozhodli kolekci přejmenovat. Nové jméno je 
Again. Design a příběh zůstávají stejné, protože 
Alex se při její tvorbě inspiroval tvarem 
tenisové rakety...  
 
Kolekce Again designéra Alexandera Guflera je o 
ohýbání dřeva tam, kde byste ho nečekali. Židle a 
barová židle dokazují, že limity tradiční technologie 
nekončí ani u tvarosloví typického spíše pro kovový 
nábytek. Velkorysý ohyb z masivního buku, který 
objímá sedák a opěradlo z překližky, byl inspirován 
tvarem tenisové rakety. Precizní zpracování, pevná 
konstrukce, komfort, různé možnosti čalounění, 
stohovatelná židle, to všechno jsou vlastnosti, pro 
které budete chtít na kolekci usedat znovu a znovu. 
  
Židle Again: Pro TON typickou technologii spojil 
designér s opticky lehkým překližkovým sedákem 
bez viditelných spojů. Ten je možné očalounit 
samostatně, nebo společně s opěradlem. Nejen v 
menších prostorách zákazníci ocení u židle také její 
stohovatelnost.  
  
Barová židle Again: Tvary židle Again jsou 
převedeny také do barové verze. Ta se nabízí ve 
dvou výškách a stejně jako židle umožňuje 
variabilitu v čalounění. Použité výrobní postupy 
zaručují i přes subtilně působící proporce pevnou 
konstrukci, a proto obstojí i v místech s vysokými 
nároky na kvalitu a soudržnost. 
 
(A na závěr: víte, jak se kolekce původně měla 
jmenovat? Grand Slam…) 
  
  .   
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KRONOSPAN - NADČASOVÁ KOLEKCE SLIM LINE 

 

 
 
Značka KRONOSPAN představila v rámci své 
kampaně Trends 20/21 čtyři nové exkluzivní 
dekory desek Slim Line. Těmi jsou Cream 
Navona PH, Grey Atlantic Marble PH, Black SL a 
Black AF.  
 
Progresivní řada ultratenkých odolných desek 
vyniká především svou nekompromisní 
kvalitou, designovou nadčasovostí a rozšiřuje 
tak stávající porfolio produktů Slim Line na 
celkem devět zástupců. 
 
Mezi jejich klíčové výhody patří zejména odolnost 
vůči teplu, vlhkosti, ale také vůči skvrnám a 
nárazům. Každý jistě ocení také jejich jednoduchou 
údržbu a hygienické vlastnosti.  
 
Novinkou je jejich unikátní struktura PH – Palazzo 
Touch, jež je inspirovaná povrchem mramoru a 
odráží přirozené trhliny a vroubkování s 
voskovaným nádechem, ale také sametová 
struktura AF – Authentic Fine se speciální úpravou 
eliminující otisky prstů a poskytující luxusní pocit při 
doteku.  

 

 

 
 

  

 

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA – DÝHOVANÉ DESKY S 3D STRUKTUROU 

 

 
 
 
Firma Jan Ficek Dřevovýroba zařadila do svého 
výrobního portfolia naprosto unikátní desky s 
embosovanou 3D strukturou, které ozvláštní 
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interiér. Vylisovat lze jakýkoliv vhodný vzor či 
motiv na přání zákazníka.  
 
Použít lze všechny druhy dýhy, již od tloušťky 0,6 
mm. Dýha může být sesazena jakýmkoliv 
způsobem podle přání zákazníka. Vhodné 
především pro svislé interiérové prvky a části 
nábytku - zejména pro obklad stěn, dělící 
interiérové příčky, dveře či nábytková dvířka. 
 

  

 
 

 

 

 

 


