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/číslo 4 / duben 2022 

 

LD SEATING A NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA ALVA! 
 

 

 
Série Alva představuje pohodlné 

kancelářské židle, které splňují veškeré 

požadavky na ergonomické sezení. 

 

 
LD Seating nabízí dvě velikosti výškově 

stavitelného opěráku a možnosti instalace 

vzduchové bederní opěrky a hlavové 

opěrky vychází vstříc individuálním 

potřebám pracovníků.  

 

 

 

Celočalouněný sedák i opěrák jsou ze 

vstřikované pěny a zaručují veškeré 

pohodlí i při dlouhých směnách. 
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U PILOUSE – REALIZACE INTERIÉRU RD PLZEŇ 
 

 

 
 

Jednopodlažní dům s atriem, prosklené 

stěny, vyvýšený strop s pásem oken k 

prosvětlení, kombinace dřeva, 

antracitové a bílé barvy, „tajná“ spíž i 

šatna, chodba alá dětské hřiště… To je 

rodinný dům v Plzni pro mladou 

pětičlennou rodinu, který podle návrhu 

architekta Lukáše Janouta realizovala 

firma U PILOUSE, sídlící v Dýšině u 

Plzně. 

 
 

 
 

„Krásný návrh, skvělá komunikace s 

architektem i investorem, vzájemné 

sympatie – to vše směřuje ke skvělému 

výsledku a taková práce nám zkrátka dělá 

extrémní radost.“ hodnotí výsledek 

spolupráce Jiří Procháska, majitel firmy U 

PILOUSE.  Na projektu tohoto rodinného 

domu se od výběru materiálů, přes 

konstrukci, po výrobu a montáž, pracovalo 

ve firmě asi 9 měsíců. Vyráběl se obývací 

pokoj s kuchyní, koupelny, zádveří, ložnice 

s šatnou, dětské pokoje, chodba s 

knihovnou, zpracovávaly se dveře a 

obklady. 

 

 
 

Sám investor hodnotí spolupráci velice 

pozitivně. Podle jeho slov má na tom určitě 

největší zásluhu architekt, ale firma U 

PILOUSE byla schopna návrh posunout 

ještě dál, co se týká konkrétních materiálů 

a různých detailů a vychytávek. Jednou z 

těch oblíbených je například zabudované 

ovládání světel a žaluzií přímo do 

kuchyňské pracovní desky. Dále také 

nenápadné dveře do spižírny, které jsou 

součástí kuchyňského koutu. Ale i mnohé 

další detaily. 

 

 
 

„Největším oříškem byl dřevěný profilovaný 

obklad do obýváku, který měl být využit i na 

šuplíky v koupelnách.“ vzpomíná Pavel 

Pfeffer, projektový manažer, který měl 

zakázku na starost. „Museli jsme udělat 
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mnoho variant a otestovat různé 

technologie výroby, než jsme byli všichni s 

výsledkem stoprocentně spokojeni.“  

Dřevěný obklad musel být sladěn s 

ostatními dřevěnými prvky v interiéru, jako 

byl například květináč v kuchyňské lince, 

ale i další dýhované detaily, které se v 

hlavní místnosti objevovaly. „Nakonec jsme 

s výsledkem opravdu spokojeni, spolupráci 

jsme si užili a doufáme, že jsme v naší 

„továrně na sny“ splnili i ten jejich.“ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

VELETRH NÁBYTKU A INTERIEROVÉHO DESIGNU - MOBITEX   
 

 

 

Trojlístek veletrhů nabídl řešení pro 

úsporné, zdravé a krásné bydlení. 

Stavební veletrh Brno, veletrh Dřevo a 

stavby Brno i veletrh nábytku a 

interiérového designu MOBITEX se na 

brněnském výstavišti uskutečnily po 

dvou letech. Zúčastnilo se jich 252 firem 

ze šesti zemí – České republiky, 

Německa, Polska, Rakouska, Slovenska 

a Ukrajiny. Hlavním tématem ročníku 

byly úspory energií a součástí veletrhů 

byl bohatý doprovodný program 
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zaměřený jak na odborníky, tak na 

širokou veřejnost.  

 

Novinky v expozicích: Zájemci o nábytek, 

bytové doplňky a interiérový design mířili na 

veletrh MOBITEX. V expozicích byly k 

vidění také originální výrobky, které se 

vymykají nabídce běžně dostupné v 

obchodní síti, například nábytek ze 

speciálních betonových směsí nebo 

originální zakázkový nábytek z dřevěného 

masivu. Ke kombinování různých barev, 

vzorů a stylů inspirovala expozice Crazy 

Design designérky Ivy Bastlové. Nejlepší 

exponáty soutěžily o cenu Grand Prix 

MOBITEX, kterou získala česká společnost 

Benlemi s.r.o. za kolekci učících věží pro 

děti. Jde o výrobky s originálním variabilním 

řešením, které rozvíjejí kreativitu dítěte. 

Doprovodný program veletrhu MOBITEX 

se věnoval mj. problematice retrotrendů, 

restaurování a renovace nábytku nebo 

podmínkám, které je třeba v interiéru zajistit 

pro zdravý odpočinek a spánek. 

 

 
 

Grand Prix MOBITEX – sekce STUDENT: 

Veletrhy byly opět příležitostí pro mladou 

generaci, která zde mohla předvést svou 

kreativitu i řemeslný um. Do studentské 

sekce soutěže Grand Prix MOBITEX se 

zapojilo 70 mladých autorů ze šesti 

vysokých a tří středních škol. V rámci 

soutěžní přehlídky kreativních 

studentských návrhů z oblasti nábytku a 

bytových doplňků se na veletrhu 

představilo 80 prací. Letošním tématem 

byla ekologie a ocenění získaly např. 

kolekce květináčů, originální botník nebo 

kombinace věšáku, sušáku a němého sluhy 

do jediného interiérového objektu. 

 

 

KRONODESIGN: INSPIRACE V PŘÍRODNÍCH TÓNECH 
 

 

 
 

Zimní zahrada je místo, které by mělo 

být příjemným spojením pohodlí vašeho 

domova s prvky charakteristickými pro 

přírodu. Může být součástí moderního 

bytu uprostřed města stejně tak, jako 

rodinného domu na vesnici. Přírodní 

tóny, dekory dřeva a zelené rostliny -  to 

je interiér zimní zahrady ve stylu 

„natural“. Z aktuální Trendové a 

Globální kolekce Kronodesign je pro 

tento styl vybrána kombinace 

dřevodekorů v teplých odstínech, s 

krásnou kresbou dubu – tmavší K359 

PW Brandy Castello Oak a medový K358 

PW Honey Castello Oak. 

 

 
 

Spodní část na míru vyrobeného sezení je 

z lamino desek v dřevodekoru K359 PW 

Brandy Castello Oak. Obložení stěn je 

tvořeno seskládanou mozaikou různých 

formátů desek o tloušťkách 18 a 36 mm, 

čímž je dosaženo plastického 3D efektu a 

stěna tak působí přirozeně. Na stěně za 
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sezením je použit dřevodekor K358 PW 

Honey Castello Oak, nástěnné poličky jsou 

vyrobené z tmavšího odstínu K359 PW 

Brandy Castello Oak. Druhá stěna je v 

tmavším odstínu K359 PW Brandy Castello 

Oak. Že by vás nenapadlo kombinovat dva 

různé odstíny dřeva? V návrhu „natural“ je 

ukázka, že kombinace dvou různých 

odstínů dřevodekoru působí přirozeně a 

zajímavě. 

 

 
 

V dalším návrhu je inspirace tradičním 

asijským stylem. Navržená ložnice ve stylu 

„zen“. Tento styl se vyznačuje 

jednoduchostí, lehkostí, estetikou, 

přirozeností a minimalismem, jsou pro něj 

typické přírodní materiály, jako je dřevo, 

bambus, korek či kámen. Nicméně využitím 

materiálů v příslušných dekorech z nabídky 

Kronodesign je tento styl dostupný pro 

každého. 

 

Sametový povrch dekoru K090 PW Bronze 

Expressive Oak v elegantním tmavém 

odstínu s jemným žilkováním je věrnou 

napodobeninou poctivého letitého dřeva. 

Je z něj navržena postel a dokonale vyzní i 

na komodě, kde je kombinován s dekorem 

studeného kamene K208 RS Calcareo v 

narůžovělém odstínu mramoru. Na stěně 

za postelí pak vynikne odstín vápence 

dekoru K209 RS Crema Limestone. 

 

„Nechte se inspirovat i dalšími styly na 

YouTube kanálu Kronospan CR. Všechny 

použité dekory najdete v sortimentu značky 

Kronospan“. www.kronospan-express.com  

 

 

 

 

  TON: INTROVERTNÍ SVĚT PETRA HÁJKA... 
 

 

 

 
 

Knihovna Petra Hájka se nachází v 

Ústavu informatiky Akademie věd České 

Republiky. V místě, kde tento 

světoznámý český matematik působil 

řadu let. Solitérní prostor nese jeho 

myšlenky a také rozsáhlou sbírku knih, 

kterým věnoval celý svůj život.  

 
 

Svět knih je situován do místnosti bez 

jakýchkoli oken. Studio COSMO, které je 

tvůrcem jeho výsledné podoby, zvolilo 

cestu monochromatičnosti exteriéru i 

interiéru. „Modrá barva návštěvníka láká od 

prvního momentu střetu s tímto prostorem, 

http://www.kronospan-express.com/
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je inspirována osobností profesora, působí 

důstojně a klidně zároveň,“ uvádí Tereza 

Kabelková ze studia COSMO. 

 

 
 

„Návštěvník postupně sbírá úlomky 

osobnosti Petra Hájka. Nejdříve díky jeho 

myšlenkám a citátům, které se nacházejí 

na vnější straně knihovny. Po vstupu se 

může zahloubit do jeho vnímání světa 

skrze knihy, které ve svém životě napsal či 

studoval,“ dodává Tereza Kabelková. 

 

 
 

Dřevěná knihovna byla vyrobena na míru 

dané místnosti. Návštěvníka svádí velké 

průhledy do introvertního světa 

matematika, po vstupu se ocitne v 

obklopení knih s malým čtenářským 

koutem uprostřed. Pro zachování 

minimalistického a elegantního dojmu 

použilo studio židli 002 od společnosti TON, 

která se skládá jen ze tří komponentů, a 

konferenční stůl v totožné modré barvě. 

 

 
 

Studio COSMO bylo založeno architekty 

Terezou a Jiřím Kabelkovými. Věnují se 

celé škále měřítek, zakládají si na úzké 

spolupráci s klienty, jimž stojí po boku od 

základů až do konce.  
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