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/číslo 9 / říjen 2022 

 

 ANTISTATICKÝ NÁBYTEK PRO ESD PRACOVIŠTĚ OD ALFA 3 

 
 

 

 
Webový katalog společnosti Alfa 3 je 

rozšířen o široký sortiment 

antistatického nábytku určeného pro 

vybavení ESD pracovišť. Všechny 

konstrukční prvky jsou lakované ESD 

práškovým vypalovacím lakem. 

Pracovní desky stolů jsou vyrobené z 

ESD polaminované dřevotřísky v 

provedení zajišťujícím vodivost v celém 

průřezu materiálu. 

 

 
 

Výrobky splňují normu ČSN EN 61340-5-1 

ed 3:2017.  V případě větších projektů je 

výrobce schopen produkty modifikovat a 

navrhnout přesně takové produkty a řešení, 

které budou plně respektovat požadavky 

zákazníka. 

 

 
 

Při práci by nemělo nic překážet. Pracovní 

stůl, skříně, vozíky i zásuvky by měly sloužit 

stejně dobře jako nářadí. Při jejich výrobě 

proto odborníci firmy Alfa 3 dbají na kvalitní 

zpracování, design, ergonomii, odolnost, 

dostatek úložných prostor, ale i konektivitu 

s dalšími systémy.

https://www.alfa3.cz/esd-pracovni-stul-algers-1885-2125-x-1600-x-800-mm-kontejner-perfo-police-svetlo--1
https://www.alfa3.cz/univerzalni-kontejner-pro-pracovni-stoly-1773-x-963-x-600-24x-zasuvka--2
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 GRENATOUCH – NOVINKA OD SPOLEČNOSTI GRENA 
 

 

 
 

Sametový mat bez škrábanců a otisků 

prstů, i tak je možné charakterizovat 

novinku Grenatouch: Společnost Grena, 

a.s. zařadila do své nabídky deskových 

materiálů a kuchyňských a nábytkových 

dvířek Grena DD novinku s názvem 

GRENATOUCH. Jde o vysoce odolný 

materiál, se kterým vytvoříte nejenom 

luxusní, ale i velmi praktický a funkční 

interiér. Díky nízké odrazivosti světla je 

povrch extra matný a jemný na dotek. 

Oproti jiným matným povrchům se však 

vyznačuje především tím, že na něm 

nejsou vidět otisky prstů a je vysoce 

odolný proti poškrábání a nečistotám. 

Případné povrchové škrábance lze 

jednoduše odstranit pomocí nano 

houbičky. S pomocí nano houbičky či 

vlhkého hadříku nebo papíru je stejně 

jednoduché i běžné čištění – mastnota, 

skvrny od vína, dokonce i stopy po fixu 

či rtěnce nemají šanci. Laboratorní testy 

prokázaly také jeho vysokou odolnost 

vůči působení páry, což uživatelé ocení 

především v kuchyni. 

  

 

Čištění výrobků z materiálu Grenatouch je 

neuvěřitelně snadné! Pro čištění běžných 

skvrn, jako je káva, čaj, olej, máslo, víno, 

tužka atd., je nejlepší použít vodu, vlhký 

hadřík nebo nano houbičku a skvrnu 

jednoduše setřít. Pokud jsou skvrny již 

zaschlé, je zapotřebí je nechat odmočit 

pomocí vlhkého hadříku nebo nano 

houbičky po dobu cca 2 minut. Na silnější 

skvrny, jako jsou stopy od propisovací 

tužky, fixy, rtěnky apod., lze použít 

metylalkohol nebo aceton spolu s nano 

houbičkou nebo papírovou utěrkou.  

 

 
 

Grenatouch je dostupný ve 4 dekorech, a to 

buď v deskovém provedení (formát desky 

1150 x 2800mm) nebo již v podobě 

hotových kuchyňských a nábytkových 

dvířek, která Grena dodává již 

naformátována dle přání zákazníka a 

ohraněna ABS hranou v UNI barvě ladící s 

přední plochou. Hrany jsou lepeny 

voděodolným PUR lepidlem, což také 

zvyšuje odolnost finálních dvířek. 
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 POSTEL LAVANA - NOVINKA OD AHORN CZ 
 

 

 

 
 

 

Novinku letošního podzimu, masivní 

postel Lavana z kvalitního bukového 

dřeva si zamiluje každý, kdo se 

potřebuje pořádně vyspat. Robustnost a 

mohutné čelo již pohledem ujistí o její 

pevnosti. Designové, přírodní, kvalitní a 

bytelné co něco vydrží! 

 
 

Postel působí čistě přírodním, masivním 

dojmem. Všechny exponované hrany jsou 

zakulacené. Stejně tak vyšší mírně 

zešikmené čelo je pohodlné a příjemné při 

čtení si v posteli. Zdvojené přední nohy 

zaručí vysokou stabilitu a bytelnost lůžka. 

Bočnice mají tloušťku 2,5 cm. Čelo u hlavy 

má tloušťku 4 a 2 cm. Čelo u nohou je 

vyrobeno z materiálu o síle 2, 3 a 4 cm. 

Kování lze nastavit do čtyř různých pozic a 

umístit tak rošt až do výšky 35 cm od 

podlahy. Typickým rysem napojované 

spárovky (cink) jsou krátké lamely, které 

vytvářejí parketový vzor s rozmanitou 

barevností dřeva. 

 

 

  U PILOUSE: ATYPIČNOST ANEB KDYŽ NIC NENÍ NEMOŽNÉ... 
 

 

 
 

 

O atypické zakázky nemají U Pilouse v 

poslední době nouzi. Nedávno firma 

dokončila spolupráci na novostavbě 

rodinného domu v Plzni – Bručné. Jde o 

rodinný dům, který navrhl architekt 

Lukáš Janout jako objekt ve tvaru 

písmene U. Dodaný interiér má celou 

řadu velmi zajímavých prvků.   
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Detailistu zaujme na první pohled nábytek 

bez úchytek. Atraktivitě řešení přidávají 

také různé promyšlené finesy, jako 

například dveře se zrcadlem fungující 

zároveň jako vchod do zádveří a šatny. I 

díky dostatku přirozeného světla zde do 

sebe zapadá barvená harmonie bílé, 

antracitu, dřeva.  

 

Celý tento objekt je ukázkou toho, že v 

atypické výrobě nábytku není téměř nic 

nemožného. Každé netradiční přání klienta 

lze přetavit do zcela hmotného, funkčního a 

především zajímavého řešení. V rámci 

realizace vzniklo i velmi zajímavé video, 

díky kterému můžete nahlédnout do tohoto 

interiéru:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KQMIs

6OBOd8 .  

 

  PROFIL NÁBYTEK VYBAVILI KANCELÁŘE COBAP 
 

 

 

 
 

Kanceláře COBAP Humpolec je možné 

nazvat souhrou barev – aneb originální 

řešení prostoru společnosti COBAP v 

Humpolci. Byly použity nábytkové řady 

PROFILU NÁBYTEK a.s.: TAK a MOVE 

ME.   

 

 
 

Zastaralý vzhled a nedostatek prostoru 

vedly společnost Cobap k přesunu z centra 

města Humpolec do průmyslové zóny na 

jeho okraji. V bývalém průmyslovém areálu 

tak vzniklo dle návrhu architektky Šárky 

Malé ze studia Koucky-arch.cz nové 

zázemí pro zaměstnance. Z vlastní dílny 

prostory vybavil PROFIL NÁBYTEK 

pracovními stoly, skříněmi, věšáky z 

kolekce TAK, kontejnery a kuchyňským 

koutem. Ostatní vybavení bylo řešeno za 

pomoci dlouhodobých obchodních 

partnerů.  

 

 
 

Při návrhu interiéru nebrala architektka v 

potaz pouze zajištění komfortního a 

moderního prostoru pro zaměstnance, ale 

přemýšlela i nad celkovou barevností 

prostor. Jednotlivé místnosti jsou tak 

https://www.youtube.com/watch?v=KQMIs6OBOd8
https://www.youtube.com/watch?v=KQMIs6OBOd8
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/cobap-humpolec-83387bc503d5e7353d73166ffdce6f05.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/cobap-humpolec-53dd10bd9f38e55eed39bcba47fd0f46.jpg
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kompletně zařízeny v jedné barvě – vstupní 

prostory jsou sladěny do červené barvy, 

zasedací místnosti a pracoviště 

zaměstnanců bílé a kanceláře jednatelů 

šedé. Ve spolupráci s dodavateli dokázal 

tým PROFILU jednotlivé interiérové prvky 

barevně sladit i do nejmenších detailů. 

 

foto – Michala Pavlíková 

 
 

 

  LAURA WIESNER – POKRAČOVÁNÍ VE WIESNER-HAGER 
 

 

 

 
 

 

Rodinný podnik Wiesner – Hager 

přechází pod vedení Laury Wiesner, 

která reprezentuje již čtvrtou generaci. 

„Víceletá přechodová fáze si klade za cíl 

dlouhodobé pokračování v úspěšné 

cestě rodinného podniku a zároveň 

vyslat jasný signál pro budoucí rozvoj," 

vysvětluje Markus Wiesner. 

 

 
 

Laura Wiesner je hrdá na mnohaletý rozvoj 

společnosti a zdůrazňuje, že orientace na 

design, inovativní technologie a vysoká 

kvalita výrobků jsou kompetence budované 

po mnoho let, které se odrážejí v úspěchu 

společnosti. Pozice společnosti Wiesner-

Hager se zaměřuje na nový vývoj ve světě 

práce. 

 

 
 

Zejména postupující digitalizace zajišťuje 

udržitelnou změnu. Společnost se vždy 

ubírala environmentální cestou a nyní 

Wiesner-Hager Bohemia přichází s novým 

řešením v rámci synergie a nabízí kapacitu 

svého střihacího stroje (švýcarský Zünd 

D33 Cutter G3 2XL-3200), který umí stříhat 

veškeré typy textilu, kůže, akustických 

panelů a jiných materiálů až do tloušťky 5 

cm. Díky svým technologiím a dlouholetým 

zkušenostem je Wiesner-Hager připravena 

spolupracovat na jakémkoli nábytkářském 

atypickém projektu a nabízí také výrobní 

kapacity v oblasti čalounění, šití 

nábytkových polotovarů a interiérových 

prvků. Příští výzva je i hledání synergie 

mezi těmi, kteří mají nápad a těmi, kteří 

mají fabriku.  

https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/cobap-humpolec-31699d2a26e03cdc8233d5c5c02f488c.jpg
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  NOVINKY VÝROBCE NÁBYTEK MIKULÍK – WOOD A STRONG! 
 

 

 

 
 

 

Nábytek Mikulík se v letošním roce 

zaměřil na moderní obývací pokoj, a tak 

po uvedení obývací stěny CUBE přichází 

na svět konferenční stolky WOOD a 

STRONG. Pro tuto dvojici jsou typické 

kovové podnože, které jsou lakované v 

černé barvě a uspokojí tak zákazníka, 

který touží po stabilitě, jednoduchosti a 

čistotě.   

 

 
 

Oba stolky jsou vyrobeny ze zdvojeného 

lamina o síle 36 mm v rozměru 100x60 cm. 

Ačkoliv kombinace kovu a čistého 

dřevodekoru je velmi oblíbená, je možné 

vybírat lamino z 13 nabízených dekorů. 

Konferenční stolek WOOD má navíc v 

kovové podnoži příčku pro větší stabilitu, 

která zároveň slouží jako další designový 

prvek.  

 

 
 

Stolek STRONG získává na pevnosti díky 

rozšířeným kovovým nohám o tloušťce 5 

mm. Samozřejmostí jsou ABS hrany a 

výška obou stolků se pohybuje kolem 

pohodlných 45 cm. 

 

 
 

 

  ARBYD CZ – ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ SPOLEČNOST 
 

 

 
 

Od roku 2010 společnost ARBYD 

podniká kroky k energetické 

soběstačnosti a snížení uhlíkové stopy 

při výrobě nábytku. Společnost v červnu 

letošního roku dokončila projekt 

energetické soběstačnosti instalací FVE 

s akumulací na střechu skladové haly. 
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Nyní disponuje výkonem FVE 500 kWp a 

baterií o kapacitě 1 MWh. Arbyd má také 

instalovaný plně automatický 

ekologický kotel na spalování dřevního 

odpadu z výroby, v celém areálu jsou 

instalovaná LED osvětlení. 

 

 

Arbyd byl také zařazen do evropského 

projektu RESINDUSTRY mezi 27 

nejlepších příkladů dobré praxe využití 

obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a 

patří mezi 10 nejprogresivnějších firem v 

České republice. Společnost je nyní z 85% 

soběstačná s ohledem na elektrickou 

energii a 100% soběstačná při výrobě 

tepla.  

 

Těmito kroky Arbyd získává výhodu 

nejenom v České republice, ale i na 

zahraničních trzích při posuzování uhlíkové 

stopy. 

 

  ADLER ČESKO JE NOVÝM ČLENEM AČN 
 

 

 
 

Se zhruba 670 zaměstnanci je ADLER 

předním rakouským výrobcem barev, 

laků a prostředků na ochranu dřeva. 

Společnost založenou v roce 1934 

Johannem Berghoferem, dodnes 

rodinný podnik, řídí ve třetí generaci 

Andrea Berghoferová. Přibližně 22 000 

tun barev a laků každoročně opouští 

továrnu ve Schwazu, z toho přibližně 14 

300 tun je vodou ředitelných, a dostává 

se k zákazníkům ve více než 30 zemích 

po celém světě. ADLER má distribuční 

společnosti v Německu, Itálii, Polsku, 

Holandsku, Švýcarsku, České republice 

a na Slovensku; jediným výrobním 

místem je ADLER-Werk Lackfabrik ve 

Schwazu / Tyrolsko (AT).   

 

 
 

110 zaměstnanců ve výzkumu a vývoji 

dokazuje, jak důležité jsou pro společnost 

ADLER inovace a pokrok. Výhradně do 

svého výzkumného oddělení investuje 

společnost ADLER 10 % svého ročního 

příjmu. Kromě perfektních odborných 

znalostí využívá společnost ADLER výhod 

vlastního aplikačního technologického 

centra s nejmodernějším strojním 

vybavením, které zaručuje bezproblémový 

výrobní proces u zákazníků. Řešení 

povrchových úprav na míru přizpůsobená 

daným výrobním procesům podtrhují 

význam, který společnost ADLER přikládá 

osobnímu kontaktu se zákazníky a 

individuálnímu poradenství. 
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  JELÍNEK ZÍSKAL OCENĚNÍ ODOLNÁ RODINNÁ FIRMA! 
 

 

 

 
 

 

Pan Tomáš Jelínek k ocenění říká: 

„Velmi nás těší, že jsme na konci září 

mohli převzít ocenění Odolná rodinná 

firma 2022 od Asociace rodinných firem 

a Raiffeisenbank a.s., která reflektuje 

odolnost rodinných firem v době 

přicházející ekonomické a energetické 

krize. I přes aktuální situaci, nepříznivé 

okolnosti a dobu permanentní nejistoty, 

jsme zodpovědní, semknutí a stabilní 

jako nejtvrdší masivní dřevo z naší 

dílny“.  

 

 

 
 

 

Dle průzkumu patří JELÍNEK – VÝROBA 

NÁBYTKU mezi nejodolnější rodinné firmy 

v ČR. Průzkum popisuje jednotlivé atributy 

odolnosti a zjišťuje, zdali, a v jakých 

oblastech, jsou české rodinné firmy odolné. 

Výsledky průzkumu jsou pak základem pro 

hodnocení celkové odolnosti a 

připravenosti českých rodinných firem na 

časy budoucí. 
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  MALOMETRÁŽNÍ BYDLENÍ NA MOBITEXu 
 

 

 

 
 

Pro MOBITEX 2023, který se v Brně 

uskuteční v termínu 2. - 4. března 

připravujeme speciální projekt 

„MALOMETRÁŽNÍ BYDLENÍ“. Jedná se 

o trend, který se v zahraničí skloňuje již 

řadu let, a u nás bude stále více užívaný.   

 

 
 

Tento styl bydlení nemusí znamenat jen 

strohost a low-cost. Může mít neskutečně 

mnoho podob, interiérových stylů i typů 

objektů. Na veletrhu najdete kromě 

jedinečných reálných ukázek tohoto typu 

bydlení i mnoho dalšího. Účastnit se 

můžete zajímavých přednášek a 

komentovaných prohlídek nebo se můžete 

objednat na bezplatné konzultaci u 

interiérového designéra.  

 

 


