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PRVNÍ „CONCEPT STORE“ SPOLEČNOSTI TON JE OTEVŘEN V PRAZE

V úterý 6. května 2014 znovuotevřela společnost TON
svůj showroom, první concept store na ulici
Komunardů v pražských Holešovicích. Představila zde
nový koncept prodeje a společně se svými modely
začala nabízet také doplňky českých designérů i
značek.
„Odezva na nový katalog TON, kde jsme při stylingu
pracovali s designovými doplňky, byla velmi pozitivní.
Právě to byl jeden z hlavních impulzů, proč jsme se
rozhodli stejnou atmosféru přenést i na prodejny. Chceme,
aby byla pro zákazníky inspirativní, aby jim poskytovala
nápady, jak pracovat s interiérem a doplňky,“ vysvětlil
marketingový ředitel společnosti TON, Jan Juza. „Pokud
se tento styl prodeje osvědčí, aplikujeme jej i na další
showroomy,“ dodává.
Společně s designovými i tradičními modely TON se
příchozí mohou těšit na značky Brokis, Lasvit, Verreum,
Stará huť, Bomma, Piršč, Qubus, Plesl a Artěl. Návrh
prostor zpracovalo studio Olgoj Chorchoj, o styling se
postarala Michaela Tomišková a o grafické zpracování
studio Marvil.
TON zde poprvé českým partnerům představil novinky z
letošního Salone del Mobile, židli a barovou židli Merano.
Ty vznikly jako set k úspěšnému křeslu, které již získalo
prestižní ocenění Red Dot Design Award, ale i ještě
prestižnější Good Design. V jejich konstrukci je propojeno
masivní dřevo s harmonickými tvary ohýbané překližky v
sedáku a opěrce. Díky výrobní technologii jsou oba
modely velmi lehké a neobsahují šrouby či kovové části. U
barových židlí si lze zvolit ze dvou výšek, židle zase
stohovat. K těmto a dalším modelům, designér Alexander
Gufler navrhl stůl Stelvio, vycházející ze stejných
tvarových principů. Je prostorný, s masivními nohami,
zaoblenými hranami a díky absenci lubu lze pod jeho
dýhovaný plát bez problému zasunout nejen židle, ale také
křesla s područkami.
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SPOLEČNOST ANTERIA JE ČLENEM SÍTĚ „RIM POINT“
Česká rodinná výrobní společnost Anteria, působí
osm let na trhu s kancelářským nábytkem. Nyní se
stala členem obchodní sítě výrobce židlí RIM. Mezi
členy tzv. RIM POINTu je to jediná firma z Vysočiny.
Být členem RIM POINTu pro společnost Anteria mimo jiné
znamená, že vlastní certifikát, který ji opravňuje k servisu
židlí RIM. Filozofií kancelářských židlí od českého výrobce
RIM-CZ je zdravé sezení. Firma RIM-CZ letos obdržela za
svoji židli FLEXi ocenění NÁBYTEK ROKU 2014
udělované Asociací českých nábytkářů.
Své plány popisuje obchodní zástupce firmy Anteria pan
Drahoslav Menčík, který je koordinátor spolupráce se
společností RIM-CZ, který je: „ze spolupráce s firmou RIM
jsme nadšení. Je to firma, která vyznává stejné hodnoty
jako my. Kvalitní produkty, osobní přístup a skvělý
zákaznický servis. Rozumíme si, navzájem se
podporujeme a jsme si jistí, že naše spolupráce stojí na
pevných základech. V letošním roce chceme vybudovat
reprezentativní show room v němž zákazníci budou moci
židle z nabídky RIM vyzkoušet a vybrat si z širokého
množství materiálů, které výrobce nabízí“.
Společnost Anteria vybavuje kanceláře a laboratoře
nábytkem, který vyrábí v Budišově na Třebíčsku.
Zařazením židlí RIM tak doplňuje své portfolio o kvalitní
produkt, který je nedílnou součástí každé kanceláře a
laboratoře. Na doméně www.vybavujeme-kancelar.cz lze
nalézt vše o nábytku, ale také užitečné články, rady a
návody na vybavení kanceláří, práci v kanceláři i
domácích pracovnách. Stejně tak na webu uživatelé
najdou zajímavé tipy na výběr nábytku nebo optimalizaci
nákladů.
PROFIL NÁBYTEK ZÍSKALI TOP EXPO NA FOR OFFICE
Společnost Wiesner - Hager Bohemia vyrábí luxusní
nábytek a nabízí systém konferenčních stolů „pulse“
i stejnojmenné konferenční židle. Dle vyjádření
společnosti „je spojení týmem snů pro všechny
konferenční prostory a vysoce kvalitní komunikační
oblasti“. Dále společnost dodává, „zažijte konferenci
na té nejvyšší úrovni“:
Reprezentativní sedací nábytek pro slavnostní oblasti
sloužící ke komunikaci a k tomu vhodný systém stolů,
který je možné díky jeho modulárnímu konceptu upravit
na míru nejrůznějším daným prostorům: To všechno
vám poskytuje rodina produktů „pulse“. Židle je k dostání
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v různých konstrukčních variantách a v konferenčních
prostorách,
Business-Lounges a v kancelářích
managementu se postará nejen o design, nýbrž i o
pohodlí. Systém konferenčních stolů pulse, nabízí hned
několik možností: vždy podle daného prostoru a počtu
osob máte k dispozici na výběr mnoho konfigurací s
nohami X, T nebo s konstrukcí nohou C.
Od tabletu, notebooku a smartphonu, až po bluetooth a
síť WLAN v celé kanceláři. Odvětví technologie stále
vynalézá nové možnosti, jak je možné nás osvobodit od
obtížných kabelů. Ovšem pouze zdánlivě. Neboť i přes
aktuální trendy v technologiích není kabelů v kanceláři
méně. I ty nejmodernější přístroje nemohou bez proudu
dlouhodobě pracovat. Ale jak se stát pánem v chaosu
kabelů a co znamená efektivní management kabelů v
kanceláři? Těmito otázkami přichází společnost k jádru
problému.
Poradní sál obce Landgraaf v Nizozemí na konci roku
2013 přetvořil interiérový architekt Arnie van Dun.
Protože se sál používá jak pro jednání rady, pro schůze
a porady, tak i pro svatební obřady, kladl zadavatel důraz
na flexibilní zařízení. Zákazník se proto rozhodl pro
mobilní systém stolů „n_table“ a konferenční židle „poi“,
které společnost Wiesner-Hager vyrábí. V souladu s
různými účely používání byla celá architektura interiéru
vytvořena věcně, ale zároveň reprezentativně.
UŽ JSTE ZAPOJENI DO SPOTĚŽE FÍHA – DÝHA?
Právě probíhá Soutěž Fíha Dýha aneb VYROB, VYFOŤ,
LAJKUJ!!  A Vy už jste do Soutěže Fíha Dýha zapojeni?
Hraje se o volné vstupy pro celou Vaši třídu či skupinu do
volnočasového nebo vzdělávacího zařízení dle vlastního
výběru v ČR.
Svoji třídu do Soutěže Fíha Dýha přihlásíte zasláním 1-3 fotografií
vybraného výrobku z dýhy na email soutez@fihadyha.cz .
Hlasování probíhá na Facebookové stránce Soutěž Fíha Dýha
formou udělování "like".
Více o soutěži se dozvíte na webu Fíha Dýha www.fihadyha.cz ,
kde naleznete úplné znění pravidel soutěže. Tak tedy vyrábějte,
foťte, posílejte, lajkujte a sdílejte! 
FORM DESIGN OTEVŘEL NOVÝ SHOWROOM V PRAZE
Společnost Form Design otevřela svůj nový showroom
v Praze na adrese Českomoravská 21, 190 00 Praha 9 Libeň...
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Showroom je v sousedství O2 Areny, dostanete se k němu
po Rohanském nábřeží, dále na Sokolovskou a nakonec na
ulici Českomoravskou. Parkování je možné zdarma v OC
Galerie Harfa. Nebo Metrem B, stanice "Českomoravská",
showroom je cca 400 metrů pěšky od stanice. Tramvajemi
č. 8 nebo 52, stanice "Multiarena Praha", showroom je cca
200 metrů od této stanice.

OTEVŘENA JIŽ PÁTÁ VZORKOVNA HAFELE PARTNER SHOP
13. května byla otevřena již pátá vzorkovna a prodejna
kování Hafele Partner Shop v prostorách společnosti
JAF Holz, tentokrát v Ostravě.
Na ploše o velikosti cca 50 m2 najdete jak samostatné
vzorky kování pro nábytek i stavbu, tak i modely se
zabudovaným kováním pro Vaši inspiraci. TWW Partner
Shop je jednotný celosvětový unikátní koncept společnosti
Hafele určený pro prezentaci výrobků a jejich instalaci,
který je určený jak pro profesionály a výrobce, tak i pro
konečné uživatele. Hafele Partner Shop najdete nejen
v Ostravě, ale i na dalších pobočkách společnosti JAF
Holz – Brandýs nad Labem (CZ), Vyškov (CZ), Špačince
(SK) a Ličartovce (SK).
SUSO ZNÁ VÍTĚZE PÁTÉHO KOLA!
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO již zná
vítěze pátého kola, které proběhlo ve dnech 16. a 17.
května 2014 na Výstavišti České Budějovice při
výstavě Hobby 2014. Soutěžilo zde deset družstev
truhlářů a deset zednických týmů z celkem čtrnácti
škol. Soutěžící předvedli svůj um před zraky diváků.
„Do celorepublikového finále při veletrhu FOR ARCH 2014
postupují z celkového počtu 40 soutěžících vítězní truhláři
Štěpán Šatlava a Karel Turek za SOU Hluboš a ze
druhých pozic Luděk Letmajer a Miloš Vydra z ISŠ
Rakovník. Ze zednických týmů do finále poputují Václav
Dlask a Karel Vosička z ISŠ Rakovník a stříbrní Jan
Houska a Zdeněk Pavlečka ze SPŠ strojní a stavební
Tábor. „Rok od roku je naše soutěž větší a komplexnější.
Studenti mají stále těžší úkoly, ale o to víc nás těší, že ti
nejlepší je zvládají ještě před časovým limitem,“ uvádí
David Surmaj ze společnosti ABF, organizátora soutěže.
Soutěžní kolo získalo záštitu a podporu Jihočeského kraje.
Jihočeský kraj soutěž aktivně podporuje: Luboš Hešík z
kanceláře hejtmana Jihočeského kraje si uvědomuje, že

4

podpora řemesel je v dnešní době opravdu důležitá.
„Projekt SUSO má určitě smysl, neboť podporuje řemeslné
obory, kde je počet absolventů různorodý,“ uvádí Hešík.
„Díky podpoře řemesel nejen ze strany kraje, ale i
zaměstnavatelské sféry a aktérů trhu práce, se snažíme
tuto situaci neustále zlepšovat,“ dodává.
Řady truhlářů se snad rozrostou o další šikovné mladíky
Dva malí žáci z Dětského domova Horní Planá si pod
vedením hlavního porotce soutěže Libora Malého
vyzkoušeli truhlářské řemeslo. „Myslím, že jsme hochy
trošku přesvědčili, že tohle řemeslo za to opravdu stojí.
Snad se tím rozrostou řady šikovných truhlářů,“ dodává
Malý. Výrobky ze soutěže truhlářů putují do Dětského
domova Horní Planá, kde budou opravdu užitečné.
Výsledky soutěžního kola jsou uveřejněny na www.suso.cz
. ( http://www.suso.cz/cz/vysledky18.asp )
Více informací naleznete na www.suso.cz .
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