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Tato konfigurace veletrhů, tj. imm colog-
ne – mezinárodní veletrh nábytku a in-
teriérů a LivingKitchen – mezinárodní 
výstava kuchyní, se v Kolíně nad Rýnem 
koná jednou za dva roky. Pořadatelé 
ještě tři dny před otevřením očekávali, že 
na obě letošní akce během sedmi dnů 
jejich konání zavítá více než 150 000 
návštěvníků. Tato prognóza jim sice 
nevyšla, nicméně skutečný výsledek 
(podle zveřejněných údajů) byl více než 
dobrý: 146 000 návštěvníků zname-
ná téměř 3% nárůst oproti roku 2013 

(142 000) a skoro 6% nárůst oproti roku 
2011 (138 000).
Během prvních pěti pracovních dnů, 
kdy byl veletrh otevřen jen pro odbor-
nou veřejnost a zástupce médií, zavítalo 
na kolínské výstaviště 102 000 návštěv-
níků, z toho 46 000 (45 %) ze zahra-
ničí (to je 13% nárůst). Rekordní byl 
zejména počet odborných návštěvníků 
ze Španělska (+27 %), z Velké Británie 
(+20 %), Itálie (+11 %) a Nizozemska 
(+13 %). Slušný nárůst zaznamenala 
také návštěvnost z Francie, Skandinávie 
a Polska, která vyrovnala propad náv-
štěvníků z Ruska v důsledku tamní eko-
nomické a politické situace. Významné 
zvýšení bylo vidět i u množství odborných 
návštěvníků z Číny (+32 %) a z USA 
(+47 %).

Letošních 1298 vystavovatelů z 50 zemí 
(z toho 215 z 22 zemí na LivingKitchen) 
svědčí o tom, že se pořadatelům po-
dařilo úspěšně atakovat i tuto metu. 
Dosud historicky nejlepší výsledek byl 
zaznamenán v roce 2008 (1251 vysta-
vovatelů). Před dvěma roky se v Kolíně 
prezentovalo 1250 firem z 50 zemí. Jen 
na doplnění, samotného veletrhu imm 
cologne se letos zúčastnilo 1083 vysta-
vovatelů, z toho 343 domácích a 740 
zahraničních.
„Vynikající úroveň návštěvnosti ze za-
hraničí znamenala, že jsme byli schopni 
posílit zahraniční obchod našich vysta-
vovatelů. Např. italské společnosti tady 
udělaly velmi dobrý obchod s němec-
kými obchodníky, stejně jako s těmi ze 
zahraničí,“ řekla Katharina C. Hamma, 

imm cologne: 
Dub, antracit a vysoký lesk

Letošní dvojice veletrhů zaměřených na nábytek, bydlení a vybavení interiérů 
imm  cologne a LivingKitchen, které proběhly v Kolíně nad Rýnem v termínu 
19.–25. 1. 2015, překonala předloňské rekordní výsledky. Prezentovalo se zde 1298 
firem z 50 zemí. Obě akce během jejich konání navštívilo 146 000 návštěvníků ze 
138 zemí, kteří mohli shlédnout více než 100 000 kusů nábytku a nábytkových 
sestav, přičemž zhruba třetina z nich byly úplné novinky. Tedy tak byly alespoň 
prezentovány. O nic „revolučního“ se ale nejednalo. Až na několik výjimek šlo spíše 
o inovace v designu, v použitých komponentech, kování a trendových materiálech. 
A retro. Nábytek našich rodičů a prarodičů se vrací jako nová „retro-vlna“.
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Obliba nábytku ve stylu „retro“ roste
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vrchní provozní ředitelka Koelnmesse 
GmbH.
Dirk-Uwe Klaas, generální ředitel Spol-
kové asociace německého nábytkářské-
ho průmyslu (VDM), vyslovil podobně 
pozitivní závěr: „Od veletrhu jsme měli 
velmi vysoká očekávání, ale výsledky je 
překonaly. Jsme potěšeni zvýšenou ná-
rodní a mezinárodní návštěvností a velmi 
optimistickým zahájením nábytkářského 
roku 2015.“

Úspěšní jsou kopírováni

Na imm do Kolína nad Rýnem jezdí mnozí 
z nás hlavně pro inspiraci, nasát atmosfé-
ru a podívat se, jakým směrem se ubírají 
nejnovější trendy. A také, jak na novinky 
z minulého roku zareagovala konkuren-
ce. Naší pozornosti nemohlo uniknout, 
jak se v posledních letech změnila pre-
zentace zejména čínských výrobců ná-
bytku. To, že na evropském trhu mohou 
uspět pouze s výrobky, kterými se trefí do 
vkusu evropského zákazníka, pochopili 
již dávno, čímž vyvolali značnou nevoli 
u evropských výrobců, jejichž modely 
začali úspěšně napodobovat. 
Tato nevole dala mimo jiné vzniknout i ini-
ciativě No Copy, jejímž cílem je mj. bránit 
veřejné prezentaci plagiátů na veletrzích 
a výstavách. V posledních letech ale mů-
žeme pozorovat – a bylo to patrné i na 
letošním imm – že dřívější poměrně sil-
né aktivity v tomto marném boji poněkud 
ochably. To se projevilo mj. i na stáncích 
čínských firem, které bezostyšně vysta-
vovaly plagiáty výrobků renomovaných 
značek a ještě zdůrazňovali, že se jed-
ná o „kvalitní“ výrobky „made in China“. 
Když jsme na toto téma diskutovali s něk-
terými evropskými vystavovateli, dostalo 
se nám jednoduché odpovědi: „Úspěšní 
byli, jsou a budou kopírováni. Proti této 

konkurenci nemá smysl bojovat. Svoji 
energii a peníze raději vkládáme do vý-
voje nových produktů s vyšší přidanou 
hodnotou. Musíme se snažit být před 
nimi vždy o krok napřed a své výrobky 
posunout tam, kam levná konkurence 
není schopna dosáhnout.“ 
Zdá se, že konečně pochopili to, co 
např. Tomáš Baťa tvrdil již dávno. S tou-
to filosofií se ztotožňuje stále více vý-
robců, kteří kladou důraz na originalitu 
a kvalitu zpracování v každém detailu, 
a to i v segmentu levnějšího nábytku.

Retro a industrial

Letošní imm přinesl oproti předchozím 
rokům určitý posun i v dalších směrech. 
V první řadě je třeba zmínit výrazné po-
sílení „retro stylu“ – zejména nábytku ve 

stylu 50. a 60. let. To, co se v minulých 
letech objevovalo spíše sporadicky jako 
„nostalgická vzpomínka“, přerostlo le-
tos ve skutečnou „retro-vlnu“. Výstižně 
tento fenomén ve svém příspěvku na 
str. 48–49 tohoto vydání DM popisuje 
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Dalším sílícím stylem, který bylo možno 
pozorovat, byl „industrial“. Staré továrny 
a industriální objekty se již delší dobu 
mění na veřejné prostory. V posledních 
letech roste také obliba tyto prostory 
obydlovat nebo se jimi při tvorbě interiérů 
pouze inspirovat a výrobci nábytku na 
tento trend reagují speciální nabídkou.

Materiály, dezény a barvy

V souvislosti se zmíněnou rostoucí kvali-
tou zpracování je třeba zmínit především 

50. léta jsou do současného nábytku implementována třeba jen v podobě detailu – 
zaoblených rohů dveří slepených ze spárovky do pravého úhlu. Zajímavým prvkem 
je výplň z ohýbaného skla, kterým výrobce poněkud zkomplikoval situaci případným 
asijským „plagiátorům“

Nábytek v industriálním stylu (nejen) pro obyvatele „brownfieldů“
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povrchovou úpravu nábytku. Pokračuje 
„móda“ vysokého lesku. Zejména u do-
končení pigmentovými laky. Vysoký lesk 
se ale objevuje i u transparentních po-

vrchových úprav dřevěného nábytku. 
Všichni výrobci ví, že z hlediska kvality 
patří dokončení na vysoký lesk k těm nej-
náročnějším povrchovým úpravám, a že 

právě to je jedna z možností, jak se odli-
šit od levnější asijské konkurence.
Co se týká barev a dřevin, dá se říci, 
že letošní imm nijak nevybočil z trendů 

V kategorii lakovaného nábytku dominu-
je bílá a tmavě šedá ve vysokém lesku

V kategorii nábytku z laminovaných materiálů převládá bílá, antracit a různé varianty 
dubu

Při použití laminovaných materiálů velkých tlouštěk je důležité pamatovat i na takové detaily, jako je struktura příčného dřeva 
na příčných řezech

V nabídce se často objevuje i dezén ořech, nezřídka v kombinaci s antracitem
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nastavených v loňském roce. Pokud se 
bavíme o korpusovém nábytku, resp. 
o nábytku vyrobeném z plošných mate-
riálů, tak z hlediska barevného provede-
ní jednoznačně dominovala bílá a tmavě 
šedá až antracitová. A to jak u lamino-
vaných desek, tak u povrchů lakova-
ných – matných i lesklých. Dřevěným 
povrchům (masiv, dýha, lamino dezény) 
jednoznačně vévodil dub ve všech po-
dobách: čistý rovnoletý, sukatý rustikál-
ní, hlavně přírodní případně mořený do 
tmavších odstínů. Další dřevinou, která 
oproti předchozím sezónám výrazně 
posílila, byl ořech.
Co se masivního dřeva týká, mohli jsme 
na letošním imm vidět další ústup od rusti-
kálního štípaného dřeva, určitou stagnaci 
jemněji strukturovaných povrchů – drása-
ných resp. příčně „řezaných“, a zvýšený 
počet výrobků ze starého dřeva.

Robustní vs. subtilní

Zvláštní kontrast panoval u nábytku 
z plošných materiálů z hlediska jeho 
linií. Někteří výrobci použitím materiálů 
s velkou tloušťkou (voštinových desek 
nebo slepených plných desek v tloušť-
ce až 60 mm) zdůrazňovali robustnost 
a řemeslnou „důvěryhodnost“ svých vý-
robků, kterou jsme zvyklí vídat zejména 
u nábytku z masivního dřeva. Jiní nao-
pak volili elegantní tenké linie použitím 
materiálů o tloušťce několika milimetrů. 
Většinou se jednalo o plastové, kom-
paktní nebo skleněné desky, použité 
jako obklad korpusu a čelních ploch 
vyrobených ze standardních plošných 
materiálů. Toto provedení bylo charak-
teristické hlavně pro nábytek ve střední 
a vyšší kategorii. U nábytku v nižší ka-
tegorii docílili výrobci tenkých pohledo-
vých linií např. tak, že rohové spojení 
bylo provedeno na polodrážky a rovněž 
čelní plochy (dveře a čela zásuvek) byly 
vsazeny do polodrážky v korpusu.
Tyto subtilní linie bylo vidět i v oblasti ku-
chyní na výstavě LivingKitchen. Pracovní 

a obkladové desky z přírodního nebo 
umělého kamene (Corian aj.) v tloušťce 
kolem 1 cm, ať už použité samostatně 
nebo v kombinaci s tlustými pracovními 
deskami, nábytek opticky odlehčovaly.

Zvukové systémy v nábytku

Úspěšně pokračuje i vývoj v oblasti tzv. 
audio a TV nábytku určeného náročněj-
ším posluchačům, kteří preferují kvalitní 
prostorový zvuk, jednoduché ovládání 
a čistý minimalistický design. Veškerá 
technika, tj. vysoce kvalitní zvukové 
surround systémy (domácí kino, re-
produkce hudby) včetně reproduktorů, 
CD a DVD přehrávače aj., je skrytě in-
tegrována přímo do nábytku. Všechny 
přístroje včetně televize jsou ovládány 
jedním společným dálkovým ovladačem. 
Interiér je tak „očištěn“ od objemných 
reproduktorů rozmístěných po místnosti, 
viditelných kabelů a věčně se pletoucích 
dálkových ovladačů. Nutno ovšem podo-
tknout, že ačkoliv většina těchto systémů 

nabízí vskutku vysoce kvalitní reproduk-
ci, klasické vícekanálové reproduktorové 
systémy plnohodnotně nahradit nedoká-
žou. Skuteční milovníci kvalitního pros-
torového zvuku je proto jako adekvátní 
náhradu patrně nepřijmou.

Na téma Zvukové systémy v nábytku 
připravujeme do některého z příštích 
vydání DM samostatný článek. Rovněž 
tak kuchyním, které jsme zde jen krát-
ce zmínili, a některým dalším tématům 
včetně konkrétních zajímavých kon-
strukcí se budeme postupně věnovat 
v samostatných článcích.

Tenkých linií lze u korpusového nábytku jednoduše docílit např. pomocí polodrážek

Ukázka minimalistického interiéru vybaveného „neviditelným“ zvukovým systémem 
ukrytým v TV stolku (podrobněji v připravovaném samostatném článku)

Další postřehy 
z imm cologne 2015 najdete 
v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Věšák Tee od Jana Padrnose ze sorti-
mentu společnosti TON – plagiát z pro-
dukce čínské společnosti Kinwai

Nábytek v industriálním stylu (nejen) pro 
obyvatele „brownfieldů“

Ještě před pár lety velmi oblíbené ští-
pané dřevo dnes nahrazuje staré dřevo


