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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 31.3.2022 
k vyhlášení výsledků ocenění NÁBYTEK ROKU 2022.  
 
 

Dnes byl v Praze - Letňanech zahájen veletrh nábytku a interiérů FOR INTERIOR a 
Asociace českých nábytkářů vyhlásila výsledky ocenění NÁBYTEK ROKU 2022. Jedná se o 

třináctý oficiální ročník ocenění NÁBYTEK ROKU.  

 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2022 je domácí pracoviště „CARTAGENA“, 

nizozemského designéra Joop Bos, který vyrábí společnost HON a.s.   
Cartagena představuje funkčnost a moderní design vhodný do bytu i kanceláře. Domácí pracoviště, 

jehož součástí je výškově stavitelný stůl, respektuje pravidla ergonomie a jeho uživatel ocení zejména 

přizpůsobení správné výšky pracovní desky rozdílným postavám i možnost provést rychlou změnu a 
pracovat ve stoje. Sklopná deska stolu šetří prostor a nepřekáží, pokud není pracoviště používáno. 

Správné osvětlení pracovního stolu je zajištěno LED světlem umístěným ve spodní části police.  
Variabilní modulový systém si najde své místo v mnoha interiérech. Do stylových kanceláří je možné 

použít více typů modulů a vytvořit praktickou dělicí stěnu, kterou lze přeorganizovat podle aktuálních 
potřeb. Multifunkční stěna nabízí jak úložné prostory, tak plochy pro vystavení dekorativních 

předmětů, knih a dalších věcí. Barvu kovu a dekory dřeva si zákazník může zvolit ze široké nabídky 

barev a materiálů tak, aby vyhovoval ladění interiéru. 
 

Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje 
za mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce) 

 

o Odkládací stolek „TRIANGLE“, výrobní společnosti Dřevotvar družstvo 
design: Kateřina Dohnalová 

Design odkládacího stolku TRIANGLE byl vytvořen mladou designérkou 
Kateřinou Dohnalovou, která se při jeho návrhu nechala inspirovat jednotlivými 

částmi stromu. Stolek je vyroben z masivního dubového dřeva, díky jehož 

neopakovatelné kresbě je každý kus originálem. Kolíkové spoje a lepená 
konstrukce zajišťují, že přírodní vzhled není narušen žádným viditelným 

kováním. Celkový dojem stolku je umocněn jedinečnými tvary, promyšlenými 
detaily a matnou povrchovou úpravou. Konstrukce je řešena tak, aby bylo 

možné stolek postavit do volného prostoru nebo přisunout k sedacímu nábytku. 
 

o Soubor sedacího nábytku „CLOUD“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., 

design: Martin Beinhauer 
„Cloud“ je soubor sedacího nábytku pro lobby, recepce a další. Malý počet 

prvků nabízí nespočet variací použití. Měkké tvary sedadel levitují na subtilních 
kovových podnožích, do kterých jsou tu a tam vetknuta opěradla, případně i 

clonící zástěny-paravány. Podnože umožňují vzájemné napojování a mohou nést 

i odkládací plochy stolků. Napojování podnoží, stejně jako kombinace prvků, 
nabízí mnoho variant. Výběr čalounění i ostatní provedení lze dohodnout případ 

od případu. 
 

o Kolekce „RENDEZVOUS“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., 
design: Lucie Koldová 

Jemné křivky potkávajících se ploch se slévají v kompaktní a odolný celek, který 

byl navržen s ohledem na zátěž provozu hospitality. Design zvýrazňuje půvab a 
ladné tvarování překližkových lamel a vyrůstá z výrobního know-how firmy. 

Kolekce Rendezvous zahrnuje klasickou židli i čalouněnou variantu, stůl, křeslo a 
konferenční stolek, všechno se stejným principem spojování. 
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o Židle „TRIVI TR-126W“, výrobní společnosti LD Seating s.r.o.,  

design: Martin Foret 

Židle TRIVI vznikla ve spolupráci LD Seating s mladým českým designérem 
Martinem Foretem. Spojuje v sobě maximální lehkost designu, komfort a 

spolehlivost. TRIVI trochu klame vzhledem. I když působí odlehčeně, její 
konstrukce je navržena pro dlouhodobé intenzivní používání. Hodí se proto do 

kaváren a jiných veřejných prostor. Designový sedák i opěradlo ze světlé nebo 

černě mořené dubové dýhy mají ergonomický tvar, který slibuje pohodlné 
sezení. Martin Foret ke spolupráci říká: „S firmou LD Seating jsme si sedli. Při 
tvorbě mi dali volnou ruku i zázemí, kde jsme společně mohli testovat prototypy 
i úplně první židle“. 

  

o Kolekce křesel „WINX Lounge“, výrobní společnosti RIM CZ a.s.  
design: Kai Stania 

Křesla, ze kterých se nechce vstát. Zaujmou elegantními tvary, které zapadnou 
do různorodých komerčních i privátních prostor. Vyšší i nižší verze navazuje na 

konferenční křeslo Winx. Celou kolekci RIM CZ oblékli do nové ekologické 
tkaniny a doplnili ji čtyřramennou, pérovou a dřevěnou podnoží. 

 

o Komoda „STELA“, výrobní společnosti TRIANT, spol. s r.o.,  
design: Petr Šebela 

Komoda z kolekce Stela vznikla podle návrhu designéra Petra Šebely. Pro 
zákazníky přináší kombinaci jemného elegantního stylu a masivního dubového 

dřeva. Zaoblené křivky působí příjemně a jsou bezpečné i v domácnostech s 

dětmi. Specialitou komody je tvarování čelních dvířek, které jsou zaoblené nejen 
v rozích, ale i do prostoru. Tohoto plastického tvaru je dosaženo opracováním 

MDF desky na CNC. Dvířka jsou lakována čtyřmi vrstvami polomatného laku. Na 
masivní dubové části komody je použit hluboce matný bezbarvý lak, který je 

namíchaný tak, aby zůstala zachována přirozená struktura dřeva i pohled i 
dotek.  

 

V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2022“ 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, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu i s ohledem na ekologické dopady. 

Ocenění uděluje představenstvo Asociace českých nábytkářů. 

 
NÁBYTEK ROKU 2022 – NOMINACE: 

Poprvé se v letošním roce objevuje nová kategorie ocenění, a to sice NÁBYTEK ROKU 2022 – 
NOMINACE. Tato kategorie je směřována k výrobkům, které se neobjevily mezi sedmi oceněnými, ale 

jejich designérský přínos pro zákazníky rozhodně není zanedbatelný. Jedná se o nábytek, který 
rozhodně stojí za pozornost. 

 

Více informací na www.czechfurniture.com a www.nabytek-roku.cz . 
 

 
 

 

 

http://www.czechfurniture.com/
http://www.nabytek-roku.cz/


                                                                                  
 

Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9                           e-mail: acn@czechfurniture.com                                                    DIČ: CZ 71377077 
tel. +420 777 294 404                                                                                      http://www.czechfurniture.com ; www.nabytek-jistota.cz                     IČO: 71377077 

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. Šest moderních ocelových hal o ploše 35 000 
m², velkokapacitní parkoviště s několika tisíci parkovacích míst poskytuje těmto akcím exkluzivní 
zázemí. ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN a 
FOR INTERIOR. Tyto jarní veletrhy přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, designu a 
zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké množství zajímavých 
doprovodných programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. Více na www.forinterior.cz . 
 
HLAVNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
Nafirmy.cz – služba, které propojuje české firmy s investory 

 
Nafirmy.cz je platforma, na které lidé půjčují podnikatelům. Firmy a OSVČ zde získají šanci na 
dostupné úvěry, investoři mohou investovat do lokálních firem a zhodnotit své peníze lépe než na 
spořicím účtu v bance. Platforma zajišťuje férový a transparentní proces financování. Poskytují úvěry s 
úrokem již od 4,89 % p.a. Výši úroku přitom garantují po celou dobu trvání úvěru. OSVČ si mohou 
půjčit 75 tisíc až 1 milion Kč s dobou splácení 6–60 měsíců. Firmy mohou žádat o financování jejich 
projektu ve výši až 2 miliony Kč. A to bez zástavy nemovitosti. Více na www.nafirmy.cz . 
 
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 osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním závodě v Polsku a dvou závodech v USA, 
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 . 

http://www.forinterior.cz/
http://www.nafirmy.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
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DUET CZ, s.r.o. 

 
 
Společnost DUET CZ, s.r.o. je přímým dovozcem produktů od firem: FORMICA, výrobce HPL 
laminátů a kompaktních desek. HOMAPAL, výrobce HPL laminátů s kovovým povrchem, tzv. 
kovolaminátů a magnetických tabulí. UNILIN EVOLA, výrobce HPL laminátů, lamino desek, MDF 
desek. Všechny tyto materiály se používají k výrobě nábytku, atypických interiérů, obkladů, podhledů. 
Využití nachází i ve výstavnictví nebo při výrobě výtahů. DUET CZ, s.r.o. dováží exteriérové 
kompaktní desky TRESPA, které se používají k řešení provětrávaných fasád, výrobě výplní balkonů, 
plotů a venkovního nábytku. Veškeré informace naleznete na: www.duet.cz . 
 
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 20 závodů v 10 různých 
zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v Rakousku, přičemž vlastní obchodní 
zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích světa. Více na www.egger.com . 
 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 
Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé technologie a v mnoha 
směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v inovacích svých produktů. Produkty 
Kronospan mají široké spektrum uplatnění v interiéru i ve stavebnictví.  
Více na www.kronospan-express.com . 
 
 

http://www.duet.cz/
http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
http://www.kronospan-express.com/
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MA-DONA s.r.o. 
 

 
 
Společnost Ma-Dona s.r.o. je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto materiálů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v obalovém,  
automobilovém průmyslu s možností jakékoliv aplikace, kde je vhodná polyurethanová pěna. Ma-Dona 
s.r.o. nabízí individuální řešení od jednoduché desky, přířezů, tvarových dílců až po složité velice 
sofistikované součásti. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardních, studených pěn, pěny 
se sníženou hořlavostí, viscoelastických pěn, RE pěn a mnoho dalších. Společnost Ma-Dona 
poskytuje maximální servis při pomoci s výběrem vhodné pěny pro zákazníkovu aplikaci, případně 
pomoc při zpracování dokumentace. Kontakty a další informace o společnosti na webových stránkách 
www.ma-dona.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 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 . 
 
 

http://www.ma-dona.cz/
http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
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Textilní zkušební ústav, s.p. 
 

 
 
TZÚ,s.p. je kreditovaná zkušební laboratoř a výrobkový certifikační orgán pro nábytek, textil a 
podlahoviny. Dále provádí výzkum, vývoj a inovace pro nábytkářský a textilní průmysl na národní a 
mezinárodní úrovni s transferem získaných poznatků do soustavy národních a mezinárodních 
technických norem. 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 

 

 
 

    
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
Záštita: 
Ocenění „NÁBYTEK ROKU“ probíhá pod záštitou:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR,  
Institut Interiérových Designérů. 

 

             
 

 
 

 
Ing. Tomáš Lukeš  
tajemník Asociace českých nábytkářů 


