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STŮL SE SKLOPNOU DESKOU - NOVINKA OD HON a.s.! 

 
 
 
Stoly se sklopnou deskou jsou vhodné nejen do 
kanceláří, ale všude tam, kde je potřeba častá 
změna umístění stolu v prostoru. Jsou stabilní, 
pevné a sklopené stoly lze stohovat do řad a 
takto úsporně skladovat. 
 
Samozřejmostí jsou kolečka s brzdou, která 
usnadňují manipulaci. Rám tvoří kovová konstrukce, 
mechanismus ke sklopení desky je z kvalitního 
plastu. Barvu rámu i dekor pracovní desky si může 
zákazník vybrat a sladit s nábytkem již zařízené 
kanceláře. Rámy jsou dostupné v rozměrech pro šíři 
desky od 1200 do 2000 mm.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

ODKLÁDACÍ STOLEK TRIANGLE – PŘÍRODA NA DOSAH RUKY  

 

 
Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí 
rozšiřuje nabídku nábytku o solitérní odkládací 
stolek TRIANGLE. Jeho design byl vytvořen 
Kateřinou Dohnalovou, studentkou oboru 
Design nábytku na LDF MENDELU, která se při 
jeho návrhu nechala inspirovat částmi stromu. 
 
TRIANGLE skvěle poslouží na odložení odpolední 
kávy nebo rozečtené knihy. Využití nalezne nejen v 
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soukromých, ale i v komerčních prostorech. 
 
Odkládací stolek TRIANGLE je vyroben z 
masivního dubového dřeva. Přirozenou krásou 
rostlého dřeva je příroda doslova na dosah ruky. 
Povrch TRIANGLu je ošetřen bezbarvým matným 
lakem. Celkový vzhled podtrhují perfektně 
propracované detaily a poctivé řemeslné 
zpracování. Více informací o odkládacím stolku lze 
nalézt i na www.drevotvar.cz/odkladaci-stolek-
triangle . 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
  

TON NA DESIGNBLOKU POPRVÉ UKÁZAL KOLEKCI P.O.V.   

 
 

 
 
Štěstí je úhel pohledu, a protože TON na 
Designbloku poprvé ukázal novou kolekci 
P.O.V., prostory kláštera Gabriel Loci byly od 6. 
do 10. 10. 2021 plné štěstí. To totiž bylo 
tématem letošního ročníku nejvýznamnější 
české přehlídky designu - Designbloku. 
 
V části Superstudio, místnosti č. 154, nechyběla 
značka TON se svou novou kolekcí P.O.V., která 
byla umístěna uvnitř obrovského zrcadlového 
kaleidoskopu. "Chceme poukázat na to, že pocit 
štěstí je ukrytý za naším vnímáním reality. Ta totiž 
není obyčejným zrcadlem, ale kaleidoskopem a my 
vybíráme, na jakou jeho část se pohledem 
zaměříme. Není to však vůbec jednoduchý úkol. 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.drevotvar.cz/odkladaci-stolek-triangle
http://www.drevotvar.cz/odkladaci-stolek-triangle
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Dnes více než kdy jindy totiž svádíme boj mezi 
pocitem skutečného štěstí a pouhým potěšením, 
které se za něj rádo vydává a ukrývá v sobě 
konzum společnosti. Štěstí ve skutečnosti 
nepotřebuje mnoho. Určitě však potřebuje čas si 
sednout, zastavit se sám se sebou nebo s lidmi, se 
kterými je nám dobře u společného stolu," popsala 
koncept marketingová manažerka TONu, Anna 
Handlová.  
 
Expozice, kterou vytvořila Zuzana Piliarová a Oliver 
Mórocz, se skládá z modulů zrcadel, které po 
ukončení výstavy TON následně upcykluje při 
dalších aktivitách. "Stejně, jako u  nábytku, je pro 
nás i v našich projektech důležité myslet na životní 
cyklus produktů. Jako značka, která má za sebou 
dlouhou historii, to vnímáme jako závazek pro další 
generace," dodala Handlová. 
 
Úhel pohledu je také význam zkratky letošní 
kolekce P.O.V., na které značka TON 
spolupracovala s německým designérským duem 
kaschkasch. S ním ji spojuje vize o tvarově 
jednoduchých a nadčasových produktech. Novinka, 
vycházející z těchto principů, obsahuje více než 70 
variant stolů na centrální podnoži a je doplněna o 
stejnojmennou stohovatelnou stoličku. Modulární 
systém je vhodný skoro do všech typů interiérů a 
jeho název odkazuje na organickou podnož, která 
díky oblému trojúhelníkovému tvaru působí 
jedinečně z každého úhlu pohledu.  
 
„Charakter kolekce je určen zejména použitým 
materiálem a tvarem podnože. Ta vzniká složením 
tří tvarově stejných ohnutých překližkových plátů, 
které tvoří základ pro celou rodinu stolů. Název 
Point of View poukazuje na to, že jsou stoly z 
každého úhlu pohledu jiné a zároveň znázorňuje 
práci v našem studiu. Jako duo musíme neustále 
vnímat názor toho druhého a společně najít 
nejlepší možná řešení. Na stejném principu jsme 
vybudovali i spolupráci se společností TON,“ uvedl 
designér Florian Kallus. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
  

INSPIRACE Z KRONOSPANU   

 
Kronospan úspěšně pokračuje s kampaní 
Dekor měsíce v rámci, které představuje během 
celého roku návrhy atraktivních interiérů. V této 
kampani hrají prim materiály a dekory z 
Globální a Trendové kolekce Kronodesign. 
Cílem kampaně bylo, a stále je, v prvé řadě 
inspirovat. To se podařilo a po deseti měsících 
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trvání kampaně lze určitě potvrdit.  Zejména pro 
truhláře se vizualizace interiérů staly dalším 
nástrojem při jednání s klienty, kdy mohou 
nabídnout inspirativní kombinace dekorů. Díky 
kombinacím, které Dekor měsíce představil, se 
zviditelnily i dekory, které mohly uniknout 
pozornosti, jak dokazují i zvýšené prodeje 
dekorů použitých v průběhu kampaně. Nabízí 
se ochutnávka atraktivních interiérů z 
Kronospanu. 
 
Jeden z návrhů se věnoval koupelně, která 
rozhodně není nudná a fádní a zásluhu na tom mají 
i použité dekory, jejichž kombinace tvoří základ 
námořnického stylu. Skříňka pod umyvadly je 
navržena z příjemného dřevodekoru K015 PW 
Vintage Marine Wood, který je doplněn klasickým 
modrým odstínem dekoru K099 SU Midnight Blue 
na velké vestavné skříni. Oba dva dekory jsou k 
dispozici jako lamino desky ale i jako HPL laminát, 
který je do koupelen vhodnější - díky své odolnosti 
vydrží i extrémnější podmínky v koupelně. 
Pozornosti by nemělo uniknout ani použití 
kompaktní desky Slim Line 8685 SU, na poličkách 
ve sprchovém koutě. Tento typ materiálu je 
opravdu velmi odolný vůči vodě, a tak jej lze 
aplikovat i do těchto exponovaných částí.  
 
V návrhu kuchyně spojené s jídelní a obývací částí 
dominuje dekor K104 SL Dark Lunar Stone, 
navržený nejen na pracovní desce linky a ostrůvku, 
ale také na obkladu za linkou a televizní stěnou v 
obývací části. Dekor je zjemněn odstínem 7045 SU 
Satin na pohledových dvířkách a doplněn 
dřevodekorem K078 PW Dark Riverside Cherry. 
Dekor K104 SL Dark Lunar Stone patří mezi odolné 
HPL lamináty a je přímo určen pro výrobu 
pracovních nebo obkladových desek. Navíc povrch 
toho materiálu vynikne ještě víc v přirozeném 
denním světle, kdy je vidět jeho zajímavá struktura. 
Jelikož je dekor 7045 SU Satin k dispozici jako 
lamino i laminát, může si každý vybrat dle svých 
potřeb a možností, jaký materiál zvolí. Naopak pro 
stolovou desku z K078 PW Dark Riverside Cherry 
je doporučeno vybrat mnohem odolnější variantu 
HPL laminátu. 
 
Základem návrhu prázdninového apartmánu je 
dřevodekor doplněný o barevný odstín a tentokrát i 
kovolaminát. Dřevodekor K354 PW Colonial 
Grange Oak působí rustikálně, ale lze jej použít i 
do moderních prostor a vytvořit tak potřebný 
kontrast. Z dřevodekoru jsou navrženy horní 
skříňky kuchyňské linky a skříňka pod televizí v 
obývací části. Tento zajímavý dekor je doplněn 
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výrazným tyrkysovým odstínem 0245 SU Ocean na 
spodních skříňkách kuchyňské linky. Jedná se o 
barevně sytý dekor plný energie. Měděný 
kovolaminát AL05 Brushed Copper svým 
metalickým povrchem oba dekory ještě rozzáří a 
dodává interiéru dojem luxusu a originality. Použit 
je jako zástěna kuchyňské linky a je rovněž i na 
stěně za televizí.   
 
Přestože návrhy atraktivních interiérů najdou 
zřejmě i své kritiky, nic to nemění na tom, že touto 
cestou je možné prezentovat možnosti široké 
palety kolekce Kronodesign a třeba dodat odvahu 
pro vlastní kreativní kombinace, které podtrhnou 
individuální styl, a zároveň budou reflektovat 
aktuální trendy interiérového designu. Jednotlivé 
interiérové návrhy můžete sledovat na YouTube 
kanálu Kronospan CR. 
 

 
 
 
 

 

DVĚ VÝSTAVY, DVA NÁVRHY, JEDEN MATERIÁL - PROFIL A UPCYCLING!   

 
 
Co mají společného výstavy - Zóna 8SMIČKA 
Humpolec a Východočeská galerie v 
Pardubicích? Dvě výstavy, dva návrhy, jeden 
materiál.   
 
Zdařilá realizace výstavy Nejedna rodina v 
humpolecké zóně pro umění 8smičce byla otevřena 
těsně před restrikcemi vydanými státem z 
epidemických důvodů. Po pár dnech byla 
uzavřena, a to až do svého konce. Bohužel 
nemohla být prodloužena. Výstava představila 
osobnosti, které v minulém režimu měli obrovský 
přinos pro kulturní scénu mimo oficiální povolené 
umění. I. M. Jirous, jeho sestra umělkyně Zorka 
Ságlová a její manžel fotograf Jan Ságl byli navíc 
humpolečtí rodáci. Třetici pak na výstavě doplnili 
jejich přátelé a životní partneři - Jiří Padrta, Ludmila 
Padrtová, Věra Jirousová a Juliana Jirousová. 
  
Architektura výstavy navržená studiem Schwestern 
návštěvníka výstavy provedla jejich tvorbou i 
propletenými vztahy a klíčovými událostmi. PROFIL 
NÁBYTEK se postaral o realizaci vestavného 
mobiliáře, navrženého pro tuto výstavu. Hlavní 
konstrukce ze surové MDF desky byla doplněna 
deskami z dubové dýhy či bílého lamina. Mobiliář 
sloužil nejen pro vystavování artefaktů "pod sklem", 
ale ve výstavě se nacházely i prvky, které byly 
určeny pro posezení s poslechem či pro odpočinek. 
Minimalistické řešení mobiliáře s propracovanými 
detaily byly s architektkami nejprve prototypovány a 
poté na místě instalovány a pasovány do hotové 

 
 
 
 

 
 
 

 
8SMIČKA 

 

 
8SMIČKA 

https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/368cb3f3-7ee7-4c44-90ba-dc9915c5363a-rw-1920-2cbad3ad2dbbfbea7ceb8f7ad5a633d1.jpeg
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architektury. Výstava, která měla vydržet nápor 
návštěvníku, kteří mohou na mobiliář sedat, 
vytahovat rámečky s tiskovinami a aktivně ji 
používat, bohužel neprošla kvůli uzavření 
zatěžkávací zkouškou. Po ukončení vyvstala 
otázka, jak zánovní mobiliář využít. Některé prvky 
si 8smička nechala pro další užívání a našla jim 
jinou funkci. Výstavní stoly budou sloužit jako 
pracovní stoly pro různé workshopy. 
 
Nápad dát zbylému nábytku druhou šanci přišel od 
architektek ze studia Schwestern, které zrovna 
řešily architekturu nové výstavy ve Východočeské 
galerii v Pardubicích, „Těsné formy: sonda do 
sbírky“. Zároveň PROFIL NÁBYTEK dostává v 
tomto směru zajímavé impulsy i ze strany 
společnosti Circu.eu, která již od roku 2017 zavádí 
cirkulární ekonomiku do nábytkářské praxe a se 
kterými PROFIL spolupracuje. 
 
Do architektury nové výstavy instalace se podařilo 
zařadit veškerý materiál. Pár prvků zůstalo v 
původní podobě, většina prvků se ale různě 
upravovala či úplně demontovala a sestavily se 
nové kusy. Výstava "Těsné formy: sonda do sbírky" 
totiž ukazuje zejména plastiky, kterým bylo nutné 
vyrobit podstavce. Výrazným prvek je i velký stůl, 
který v původní výstavě sloužil jako velká lavice k 
sezení. V nové výstavě se horní deska zachovala a 
byla opatřena novou vyšší konstrukcí, aby splnila 
požadavky nové funkce. Upcycling v praxi a 
zajímavou výstavu v Pardubicích můžete vidět do 
konce 17. listopadu na zámku ve Východočeské 
galerii. 
 

 
8SMIČKA 

 

 
Východočeská galerie 

 

 
Východočeská galerie 

 

LD SEATING A MARTIN FORET   

 
 
V minulém vydání O NÁBYTKU jsme psali o 
novince od LD Seating. Nyní se na novinku 
podíváme očima designéra Martina Foreta. Od 
letoška se mezi designéry, se kterými LD 
Seating spolupracuje, řadí i Martin Foret. Jak 
jsme ho objevili a co jsme spolu tvořili? 
 
Už delší dobu v LD Seating uvažovali o nové židli. 
Představa byla něčeho jednoduchého, ale 
elegantního, židli, která by se hodila třeba do 
kavárny nebo umělecky laděných interiérů. V 
souvislosti s tím padla do oka tvorba Martina 
Foreta. 
 
Martin Foret je mladý český designér, který se 
zaměřuje na interiéry a produkty do nich určených. 

 
 

 
 

 
 

https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/f524b304-da9f-4305-a369-467526bed012-rw-1920-6d58f7dd9426287a43d961ff4c5e8a6e.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/23a8f205-3233-417c-ad2c-3f8ab99ab3d5-rw-1920-cf272c31e4a7ed4a873fe0a692e9553d.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/923b5907-b4c2-405b-b884-24bb5127ddc2-rw-1920-d54d3f541fc066df4a654f4df13fc237.jpg
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Primárně tvoří pod svojí vlastní značkou Martin 
Foret a své produkty nabízí na stejnojmenném e-
shopu. Zapsal se do povědomí odborné veřejnosti 
už v roce 2017, kdy získal prestižní ocenění Red 
Dot Award za věšák na kolo nazvaný Srdce.  
 
Následně pak začaly pod jeho rukou vznikat vlastní 
produkty s autentickým rukopisem, které rozšířily 
portfolio od dalších držáků na kola, přes 
konferenční stolečky až po velké stoly. A právě v 
tomto bodě se cesty LD Seating a Martina Foreta 
potkaly. Po oslovení v LD Seatingu zjistili, že právě 
uvažuje o doplnění své kolekce o židle a hledá 
firmu, která by stála za výrobním procesem. 
 
Co o spolupráci a nové židli říká sám Martin Foret? 
„S firmou LD Seating jsme si sedli. Líbí se mi, že je 
to rodinná firma, takže vidíte konkrétní tváře, které 
stojí za značkou. Oni ručí svým jménem za to, že 
produkt, který jde z jejich produkce, bude kvalitní. 
Navíc mi při tvorbě dali volnou ruku i zázemí, kde 
jsme společně mohli testovat prototypy i úplně 
první židle.“  
 
Společná tvorba, židle TRIVI, byla představena na 
letošním Designbloku. Návštěvníky si získala svým 
designem, ale překvapila i tím, jak pohodlně se na 
ní sedí. TRIVI půjde do prodeje až na začátku roku 
2022, ale pokud o ni máte zájem, přijímají v LD 
Seatingu předobjednávky… 
 

 
Martin Foret 

 

 
 

 
 
 

OPOŽDĚNÉ SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2021!   

 
 

 
 
21.9.2021 proběhlo slavnostní předání ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2021. Opožděné z důvodu 
koronavirové pandemie.... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://ldseating.com/file/nodes/news/images/img-8808i-martin-foret-2021-08-09.jpg/1200x1200/FIT
https://ldseating.com/file/nodes/news/images/img-9310i-trivi-martin-foret-066.JPG/1200x1200/FIT
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První den veletrhu nábytku a interiérů FOR 
INTERIOR byly slavnostně předány ceny za 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2021. V letošním roce 
stejně jako v loni se zpožděním z důvodu covidové 
pandemie... 
 
Následně proběhla tisková konference AČN, kde 
asociace prezentovala nejčerstvější statistická 
data. Co se objemu výroby u nás týká, tak 
očekáváme skutečně znatelné posílení výroby i 
exportní výkonnosti. 
 

 
 
 

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

             
 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 
Démos trade, a.s. 

 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Egger CZ s.r.o. 
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Hettich ČR k.s. 

 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

REHAU, s.r.o. 

 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

MA-DONA s.r.o. 

 
 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 
 

 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 
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ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  
 

        
 

 

 


