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/číslo 3 / březen 2022 

 

31.3.2022 PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2022 
 

 

 

 
 

Předání ocenění NÁBYTEK ROKU 2022 

spojené tiskovou minikonferencí AČN, 

proběhlo ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 10:30 

v rámci zahájení jarního veletrhu FOR 

INTERIOR.  

 

 
 

AČN představila nejnovější statistická data 

týkající se výroby, importu, exportu a trhu s 

nábytkem v České republice

 

 

CARTAGENA - VÍTĚZNÝ VÝROBEK - NÁBYTEK ROKU 2022 
 

 

 
 

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 
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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. 

 

 
 

 

DŘEVOTVAR DRUŽSTVO - TRIANGLE   
 

 

 
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. 

 

 

 

 

FORM - CLOUD 
 

 

 
 

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 
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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. 

 

 

 

 

  FORM – RENDEZVOUS OD LUCIE KOLDOVÉ 
 

 

 

 
Kolekce „RENDEZVOUS“, výrobní 

společnosti FORM, spol. s r.o., od 

designérky Lucie Koldové.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

LD SEATING: ŽIDLE TRIVI TR-126W 
 

 

 

 

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 
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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“. 

 

 

 

 

RIM CZ: KOLEKCE KŘESEL WINX Lounge 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

TRIANT – KOMODA STELA 
 

 

 

Komoda „STELA“, výrobní společnosti 

TRIANT, spol. s r.o. od designéra Petra 

Šebely. 

 

Komoda z kolekce Stela vznikla podle 

návrhu designéra Petra Šebely. Pro 

zákazníky přináší kombinaci jemného 
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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. 

 

 

 

LD SEATING – NOVINKA SLIM WALLS! 
 

 

 
 

Potřeba zajistit soukromí i ve velkých 

kancelářích inspirovala LD Seating k 

výrobě akustických stěn SLIM WALLS. 

 

 
 

Akustické a dekorační příčky SLIM WALLS 

jsou estetickým a zároveň praktickým 

doplňkem moderních kanceláří. Hodí se 

pro vytvoření více soukromí pro pracovníky 

v open space nebo pro oddělení 

pracovních prostor od lounge zóny.  

 

 

 
 

Příčky jsou zasazené v černém hliníkovém 

rámu s nožkami. Vnější čalounění tvoří 

speciální akustická plsť. Standardní 

nabídka zahrnuje samostatné příčky ve 

dvou velikostech a sestavy do U a L. Na 

vícedílný set nebo složitější tvar LD Seating 

vytvoří individuální nabídku. Menší příčky je 

také možné doplnit o výšivku. 
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MOBITEX SE RYCHLE BLÍŽÍ! 
 

 

 
 

Seznamte se s nejnovějšími trendy v 

interiéru na veletrhu MOBITEX, který se 

uskuteční    21.–23. dubna na brněnském 

výstavišti. Souběžně se koná také 

Stavební veletrh Brno a veletrh Dřevo a 

stavby Brno, kde najdete novinky v 

oblasti staveb.  

 

Praktické informace pro návštěvníky: 

Místem konání veletrhů je pavilon V. Pro 

návštěvníky budou k dispozici Hlavní vstup 

a vstup - pavilon E. Zaparkovat lze v 

zastřešeném parkovacím domě 

EXPOPARKING, ležícím přímo u 4. brány 

naproti pavilonu E. Dále je pro cestující 

vozem připraveno velkokapacitní 

parkoviště přímo v areálu výstaviště. Ve 

čtvrtek a v pátek bude veletrh otevřen od 9 

až do 18 hodin, ale v sobotu jen od 9 do 17 

hodin.  

 

Registrace a prodej vstupenek online: 

Nejpohodlnější způsob registrace 

vstupenky nebo nákupu vstupenky je k 

dispozici na https://etickets.bvv.cz/cs . Při 

nákupu on-line je základní vstupenka 

pouze za 100 Kč, na místě bude stát 150 

Kč. Po vyplnění obdržíte voucher s 

čárovým kódem, s kterým můžete vejít 

turnikety přímo na brněnské výstaviště. 

 

 
 

 

TON: PROJEKT DŮM NA KOZINĚ 
 

 

 
 

V srdci malebného města Trhové Sviny 

v Jihočeském kraji, vznikl projekt s 

názvem Dům na Kozině od 

architektonického studia Atelier 111 

architekti. Dům svým bílým zevnějškem 

skvěle zapadá do atmosférického 

domořadí historické části města.  

  

“Místo nás od začátku lákalo pro svůj 

svérázný charakter a skvělou polohu. V 

úzkých uličkách, vedle travnaté plochy na 

Kozinově náměstí, jsme skryti před ruchem 

okolní dopravy. Rekonstruovaný dům 

vnímáme jako alternativu k vilám na 

https://etickets.bvv.cz/cs
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předměstí, ke stavebním záměrům, které 

častokrát neúměrně odkrajují z naší 

krajiny,” uvádějí architekti Ateliéru 111 

architekti.  

  

 
 

Dům je v mnoha místech osazen velkými 

skleněnými výplněmi, které plní funkci 

propojení interiéru s okolní přírodou. Velké 

okno ve štítové dvorní fasádě nabízí výhled 

na nedalekou kostelní věž. “Na výrazně 

menší ploše revitalizujeme stavbu, které 

nechybí dostatečně velký obytný prostor s 

navazující venkovní terasou, podkroví s 

dětskými pokoji a hernou. Její dominantou 

je stůl osazen židlemi společnosti TON 

z řady Ironica a Santiago. Ložnice s 

vlastním koupelnovým zákoutím, zahrada s 

ovocnými stromy, dvě garážová stání a 

dílna se zdviží,” dodávají architekti.  

 

Interiér domu respektuje materiálové kvality 

původní stavby. Bílá barva, jemné tóny 

hnědé a zemité barvy v kombinaci s 

velkými skleněnými výplněmi podporují 

vzdušný charakter celého prostoru. Jídelní 

stůl doplněný o křesla Ginger_37 a židle 

Valencia od společnosti TON svými 

světlými tóny kontrastují s tmavým 

provedením kuchyňské linky.  

  

Atelier 111 architekti vznikl v roce 2007 a v 

posledních letech se věnuje především 

tvorbě bytových a občanských staveb 

včetně návrhu interiérů a úpravě veřejných 

prostranství měst. Podle jejich slov je 

nejlépe charakterizuje “kontextuální 

přístup, koncepční myšlení a střídmost.” 

 

 

 

 

MATRACE AHORNFLEX® OTESTOVÁNY VE ZKUŠEBNĚ: 
 

 

 
 

 

Matrace AHORNFLEX® byly otestovány 

v akreditované zkušebně TZÚ Brno - 

Textilní zkušební ústav. Matrace získaly 

certifikáty z proběhlých testování a jsou 

pro zákazníky důležitým znakem kvality. 

Matrace AHORNFLEX® splňují 

certifikované testy zátěže a kvality 
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Konkrétní testování proběhlo na: Zkoušky 

trvanlivosti (proležení) po dobu 5-7 let při 

zatížení 140 kg. Dále zkoušky trvanlivosti 

krajů. Zkoušky odolnosti proti žmolkování, 

zkoušky trvalé deformace v tlaku. 

Odzkoušena byla i nehořlavost pro potah 

Aloe Vera. Dětské matrace byly otestovány 

na mechanické nebezpečí, požární a 

tepelná nebezpečí, chemická nebezpečí. 

AHORN – CZ vytvořili souhrnné 

OSVĚDČENÍ k testování matrací 

AHORNFLEX®. 

 

 

 

 

VÝROBA NÁBYTKU V ROCE 2021: 
 

 

Asociace českých nábytkářů zveřejnila 

potvrzené statistické údaje za rok 2021.  

 

Na podzim loňského roku jsme očekávali, 

že i přes koronavirovou nákazu, budou 

výsledky produkce nábytku v roce 2021 

úspěchem. Očekávali jsme, že hodnota 

výroby dosáhne 54 mld. Kč. Co do objemu 

výroby se tento předpoklad bohužel 

nepotvrdil. Nicméně i tak, hodnota 

vyrobeného nábytku v loňském roce 

zaznamenala rekord, a to 52 mld. Kč. 

Zároveň se ovšem navýšila hodnota 

importu na 29,8 mld. Kč. Exportní hodnota 

narostla na 39,57 mld. Kč. Negativním 

faktem pro české výrobce je skutečnost, že 

došlo k další ztrátě na tuzemském trhu. 

Pozitivní je, že díky exportu byly české 

firmy schopny tento propad eliminovat. 

Výrobní firmy v ČR exportují dražší a 

kvalitní nábytek, zejména na vyspělé trhy 

EU, nicméně trh v USA je pro české 

výrobce nábytku čtvrtý nejdůležitější. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Export   import ČS , produkce, odborný dopočet Apicon Consulting
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PARTNEŘI OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2022: 
 

 

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  

společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 

             

HLAVNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 

www.nafirmy.cz 

 

PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  

Blum, s.r.o. 

 

 

Démos trade, a.s. 

 

 

DUET CZ, s.r.o. 
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Dřevozpracující družstvo 

 

 

Egger CZ s.r.o. 

 

 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 

 

 

MA-DONA s.r.o. 

 

 

REHAU, s.r.o. 

 

ŠPINAR - software s.r.o. 
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Textilní zkušební ústav, s.p. 

 

 

 

 

 


