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Vše začalo v roce 1992, kdy se zaklada-
tel firmy René Novák, ještě coby vyso-
koškolský student v posledním ročníku, 
v rámci své tříměsíční stáže v Itálii sezná-
mil s tamním majitelem firmy na výrobu 
koupelnového nábytku. Ten ho přivedl na 
proslulý veletrh sanitární techniky Cersaie 
v Bologni. Rozmanitost a šíře prezento-
vaných produktů ho doslova ohromila. 
Budoucí kariéra byla jasná. Po počáteč-
ních pokusech s prodejem dováženého 
italského koupelnového nábytku padlo 
rozhodnutí jít cestou vlastních návrhů 

Nestyďme se za to, 
že nechceme dělat zadarmo!

Brněnská společnost LE BON patří mezi tuzemské „průkopníky“ v oblasti výroby koupelnového 
nábytku. Firma s touto úzkou specializací začínala již v roce 1996, tedy v době, kdy byl nábytek 
do koupelen v rámci vybavení celého interiéru považován ještě za „nadstandard“, na domácím trhu 
představoval spíše okrajový, respektive doplňkový segment a ve svém produktovém portfoliu ho mělo 
zahrnuto jen mizivé procento výrobců. Dnes je situace sice jiná, mnohé se ale od té doby nezměnilo. 
Jak svůj byznys z pohledu dneška vnímají majitelé společnosti LE BON Klára a René Novákovi?

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

„Koupelnový nábytek nejsou pouhé kubíky skladovacího místa,“ říkají Klára a René 
Novákovi

Navrhováním a výrobou nábytku do koupelen se brněnská společnost LE BON zabývá od roku 1996
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a výroby. Filozofie přitom byla od počátku 
jasná: Koupelnový nábytek nejsou po-
uhé kubíky skladovacího místa. Koupelna 
LE BON chce být plnohodnotným obyt-
ným prostorem, funkčním a krásným. 
Prostě „le bon“ – neboli „dobrý“.

LE BON – nábytek s vlastní 
tváří

Podobu nábytku LE BON od počátku 
určují dva základní faktory: akceptova-
telnost trhu a inklinace k modernímu de-
signu. „Nasloucháme našim zákazníkům 
a neustále se učíme. Hodně cestujeme, 
sledujeme trendy v designu, architektu-
ře, materiálech a technologiích,“ před-
stavují filosofii firmy manželé Novákovi 
a zároveň vysvětlují jeden z důvodů, proč 
si nábytek navrhují sami a nespolupra-
cují s externími designéry. Navrhnout 
originální nábytek s čitelným rukopisem, 
který bude funkční, bude se líbit a bude 
ho možné nejen vyrobit, ale především 
prodat, není podle nich jednoduché. Je 
třeba vycházet mj. z výrobních možností, 
zohlednit reálnou situaci na trhu, strefit 
se do vkusu zákazníka. 
„Náš trh v oblasti koupelen je stále ještě 
poněkud konzervativní a je těžké navrho-
vat nábytek bez přímého kontaktu se zá-
kazníky – aniž abychom věděli, o co mají 
skutečný zájem, jaké problémy ve svých 
koupelnách řeší atd. Tuzemské koupel-
ny jsou prostorově poměrně malé, lidé 
jsou zvyklí mít tam hodně věcí, využívat 
ji i jako prádelnu apod., což se ovšem 
moc neslučuje se současnými moder-
ními koncepcemi koupelen,“ říká Klára 
Nováková a dodává, že podobné je to 
i v oblasti designových trendů: „Přichází 

k nám mnohem pomaleji než u ostatní-
ho nábytku. Např. v roce 2004 jsme na 
našem trhu poprvé představili koupel-
nový nábytek s umyvadlem na postave-
ní. Tehdy však o to vůbec nebyl zájem 
a až nyní, po deseti letech, je to u nás 
trendová záležitost. Od té doby se ale 
toto zpoždění výrazně zkrátilo, informo-
vanost se prohloubila a dnes již zákazníci 
na nové trendy reagují pružněji. A také 
konzervativnost zákazníků je již menší, 
nebojí se jít do odvážnějších řešení.“

Originalita v detailech

Design nábytku LE BON se vyznačuje 
osobitým rukopisem a značnou mírou 
originality. Firma používá jak klasické, 
tak i nové materiály, jako jsou třeba kom-
paktní desky. Osobitost vyjadřují např. 
některé typické detaily. „Rádi např. po-
užíváme spoje na pokos, preferujeme 
jemné detaily, jako jsou třeba tenké pra-
covní desky, a když už má být deska 
tlustá, tak do ní třeba zakomponujeme 
zásuvku, aby ta tloušťka byla odůvodni-
telná, aby měla funkční význam. Máme 
rádi věci, které ‚hovoří jasnou řečí‘, vy-
jadřují nějaký názor. Jednoduchý nadča-
sový design s důrazem na detail. Když 
kolem toho člověk jde, tak musí mít po-
cit, že se toho musí dotknout,“ charak-
terizují svůj nábytek manželé Novákovi.

Zákazníky jsme si příliš 
rozmazlili

Vývoj ale bohužel není jen pozitivní. 
Jedním z negativních fenoménů dnešní 
doby, na který si stěžuje stále více vý-
robců, je zkreslená představa zákazní-

ků o tom, na co všechno mají bezplat-
ně nárok. Například že v rámci nabídky 
dostanou kompletně zpracovaný návrh. 
„Vůbec si nepřipouští, že jsou to služby, 
za které by měli platit,“ komentuje tento 
stav René Novák. „Bohužel svůj díl viny 
na tom neseme všichni. Zákazníky jsme 
si příliš rozmazlili a teď sklízíme trpké 
ovoce. V dobách ‚velkorysosti‘ jsme 
zákazníkovi poskytovali spoustu růz-
ných a často nepřiměřených bonusů. 
Zákazník si na to zvykl stejně tak, jako 
výrobci na rostoucí obraty. Svůj přístup 
začali někteří z nich měnit až poté, co 
jim tito ‚zákazníci‘ začali se zpracovanými 
návrhy odcházet ke konkurenci. Řada 
výrobců s tím však ve snaze nepřijít 
o zákazníka stále nic nedělá. Jenže zá-
kazník, který nepřináší peníze, není zá-
kazník. To je třeba mu náležitě vysvětlit. 
Nestydět se za to, že nechceme dělat 
zadarmo. Zákazník si musí uvědomit, že 
jeho představa o obchodu založená na 
filosofii ‚zkuste mi udělat návrh a když se 
mi to bude líbit, tak si to od vás koupím‘ 
je zcestná. On má možnost seznámit 
se s našimi výrobky v naší vzorkovně, 
může vidět řadu našich referencí a tudíž 
si může udělat představu o tom, zda se 
mu náš styl líbí nebo ne. Pak jde jen 
o to zpracovat návrh tak, aby s ním byl 
spokojen. A to není otázka nějakého 
zkoušení, ale profesionálního přístupu 
podloženého mnohaletými zkušenost-
mi a referencemi. Máme zkušenosti, 
že většina zákazníků to pochopí, pokud 
se jim to náležitě vysvětlí. A s těmi, kteří 
to nechtějí pochopit, je lepší se rozejít 
hned na začátku, protože je velmi prav-
děpodobné, že by s nimi později byly jen 
těžkosti. Problém je ale v tom, že výrob-

Nábytek LE BON se vyznačuje osobitým designem s důrazem na detail
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ci, kteří své výrobky distribuují prostřed-
nictvím sítě smluvních prodejců, nemají 
možnost s koncovým zákazníkem mlu-
vit. A prodejce mu to nevysvětlí, protože 
jeho cílem je prodat za každou cenu.“

Vysoká kvalita a služby 
za nízkou cenu? Nereálné!

Mění se také struktura zákazníků. „V po-
sledních letech se klientela začíná hod-
ně profilovat. Na jedné straně zákazníci, 
kteří chtějí spíše klasiku za ‚přijatelnou‘ 
cenu, na druhé straně movitější klientela 
s vysokými nároky na kvalitu a individuali-
tu,“ říká René Novák. Zároveň ale dodá-
vá, že pod pojmem „přijatelná cena“ si 
zákazník často představuje něco jiného 
než výrobce. Nároky a individuální poža-
davky zákazníků na standardní typizova-
né výrobky podle něj rostou (z hlediska 

dezénů, rozměrů aj.), takže se z ní stále 
více stává individuální zakázková výroba, 
což zvyšuje výrobní náklady. Produkce 
je rozdrobená, ne lze vyrábět na sklad, 
takže při zachování kvality není možné 
držet ceny jako v dobách, kdy se jeden 
typ vyráběl ve větších množstvích. Tento 
fakt ovšem zákazník podle R. Nováka 
není ochoten akceptovat a vytrvale po-
žaduje nějaké cenové zvýhodnění aniž 
by byl ochoten slevit ze svých požadav-
ků na kvalitu či servis. Dokonce i polští 
výrobci nábytku si stěžují, že rozdíl mezi 
tím, co jejich „levný“ nábytek nabízí, 
a tím, co od něho český zákazník po-
žaduje, je propastný. 
„Zajímavé je, že prodejci ve vyspělých 
evropských zemích tento problém ne-
znají. Tamní zákazníci totiž přesně ví, co 
si kupují, proč si to kupují a co od nábyt-
ku v dané cenové kategorii mohou oče-
kávat. Kdežto tuzemský zákazník chce, 
aby nábytek v nejnižší cenové kategorii 
splňoval parametry nábytku v nejvyšší 
cenové kategorii. Jednoduše řečeno, 
chce mercedes za cenu škodovky, a já 
proto tvrdím, že obchod u nás nelze 
stavět jen na tom, co chce zákazník,“ 
dodává René Novák. Zároveň ale potvr-
zuje, že se zde stále silněji profiluje ná-
ročnější klientela, která dokáže ocenit 
kvalitní výrobky. „Podmínkou ovšem je, 
že nemůžete spoléhat jen na koupelno-
vé zakázky. Klientela o které mluvíme, 
zpravidla požaduje komplexní řešení ce-
lého interiéru. Proto jsme náš sortiment 
koupelnového nábytku zhruba před 
dvěma roky rozšířili o kuchyně a šatní 
skříně. Tím jsme získali větší prostor se 
realizovat. Naopak vážně přemýšlíme 
o tom, že z výše uvedených důvodů 
zcela opustíme stále více problematický 
‚standardní‘ sortiment.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: LE BON, spol. s r.o.
Místo: Brno
Rok založení: 1996
Počet zaměstnanců: 30
Obrat: 40 mil. Kč
Web: www.lebon.cz

Brno ●

Specifickým znakem nábytku LE BON 
jsou i nové moderní materiály, jako např. 
kompaktní desky apod.

Zhruba před dvěma lety firma svůj sortiment v reakci na vývoj trhu rozšířila o ku-
chyně a vestavěné skříně
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TLOUŠŤKA DRÁTŮ                                  
- Maximální pevnost a tvrdost      
- Přesné ohýbání drátů                       
- Průměry drátů 3-10 mm    

KVALITKVALITA POJEZDŮ                                
- Nový typ plnovýsuvů                                              
- Evropský standard                                        
- Vysoká nosnost a stabilita                                                                                            
- Absolutně tichý chod

KVALITKVALITA CHROMOVÁNÍ            
- Vysoká odolnost                                     
- Snadná údržba                                                         
- Testováno v solných lázních    

 

DRÁTĚNÝ PROGRAM ZNAČKY 

V ČEM JSME JEDINEČNÍ?

Nově: Elektromotorické výškové a úhlové 
přestavení pilové jednotky i u Serie 700

Záruka výkonu, 
přesnosti a 
komfortu obsluhy
za nejlepší cenu

ZÁRUKA 10 let na „X-Roll“,
systém formátovacích a
čepovacích stolů!

 Vedení náklopných 
segmentů „Easy-Glide“ 
 6 let záruky 

 Perfektní obrábění dřeva 

FELDER -  Více jak 90 modelů pro malé dílny,
truhlářské provozy i průmyslové závody 

www.felder.cz, www.felder.sk

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk FELDER

kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

 

http://www.idealtrade.cz
http://www.felder.cz



