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Během konání této dvojice veletrhů, za-
vítalo na výstaviště v Letňanech celkem 
28 235 platících návštěvníků, což je 
zhruba stejně jako loni, kdy si svůj sen 
o vysněném bydlení či perfektně vyba-
vené restauraci přišlo do Letňan splnit 
či alespoň přiblížit 28 850 návštěvníků. 
V šesti výstavních halách s celkovou hru-
bou plochou 26 000 m2 měli návštěvníci 
možnost vidět vše od bytového nábytku 
přes domácí techniku až po různé dů-
myslné interiérové doplňky a podobně 
jako v loňském ročníku také ochutnat 
nejrůznější pokrmy. Postaralo se o to 511 
vystavovatelů (loni 532), z nichž 251 se 
prezentovalo v rámci veletrhu For Gastro 
& Hotel (2 výstavní haly s plochou 10 

tis. m2) a 260 bylo účastníky veletrhu 
For Interior, který naplnil 4 výstavní haly 
s plochou 16 tis. m2. V nich se kromě 
expozic výrobců, designových studí či 
prodejců nábytku nebo interiérových 
doplňků z České republiky prezento-
vali také vystavovatelé z dalších 9 zemí, 
konkrétně pak ze Slovenska, Německa, 
Rakouska, Holandska, Polska, Itálie, 
Anglie, Japonska a Ruska.

Produkce roste díky 
zvyšujícímu se exportu…

Pomyslným startovním výstřelem k za-
hájení letošního ročníku veletrhu For 
Interior byla již tradičně tisková kon-

ference Asociace českých nábytkářů 
(AČN). Začala 15 minut po otevření bran 
letňanského výstaviště a mimo jiné pou-
kázala na opět pozitivní situaci českých 
výrobců nábytku, kteří by letos podle 
již dosažených výsledků a odborných 
odhadů měli překonat loňský rekordní 
ekonomický výsledek a vyrobit nábytek 
za více jak 44 miliard korun. A to přede-
vším díky stále rostoucímu exportu (viz 
podrobná informace AČN na str. 50–51 
tohoto vydání DM), který by se měl opro-
ti loňsku zvýšit o dalších 1,15 mld. Kč. 
Z přítomných vystavovatelů bude na výše 
uvedených číslech zcela určitě mít svůj 
podíl např. společnost JELÍNEK výroba 
nábytku z Valašského Meziříčí. V průbě-
hu druhého pololetí jí totiž podle ředitele 
Ing. Tomáš Jelínka narostly exportní za-
kázky, na rozdíl od stagnující poptávky 
v tuzemsku, až na dvojnásobek. Kvůli 
velkému objemu práce proto v současné 
době řeší problém, jak s pomocí druhé 

For Interior byl příležitostí pro všechny 
ukázat to nejlepší ze své kuchyně

Na přelomu měsíců září a října (29. 9. – 2. 10. 2016) se na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech 
uskutečnil v pořadí sedmý ročník podzimního veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků 
FOR INTERIOR souběžně s veletrhem hotelového a restauračního zařízení FOR GASTRO & HOTEL. 
Zájemci z více jak 28 tisíc návštěvníků si zde mohli nejen přímo vybrat konkrétní interiérový nábytek 
či doplněk od některého z 260 vystavovatelů, ale i nechat si při jeho výběru poradit od profesionálních 
designérů a zbavit se tak předsudku, že ceny za jejich konzultace při rekonstrukcích a zařizování 
nového bydlení jsou příliš vysoké.
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Levitující ložnice FLABO s detailem vetknutí nočního stolku do oblého čela a plnohodnotné zásuvky
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směny vyhovět požadavkům odběratelů 
a nepřekročit osmitýdenní dodací lhůty. 
Především pak odběratelům v Německu, 
kam by spolu s dalším nábytkem měla 
směřovat i její v Praze premiérově před-
stavená novinka – ložnice FLABO.

…a nepřeberným nápadům 
designérů…

Zmíněná ložnice vznikla ve spolupráci 
s německým designérem Jochenem 
Flackem, který pro její výrobu zvolil 
dubové dřevo o tloušťce 40 a 25 mm. 
„Pevný masivní dub je ‚odlehčen‘ výraz-
ně ustoupeným soklem a celá postel 
včetně důmyslně připevněných noč-
ních stolků tak vytváří dojem levitace 
a vznášení se v prostoru. Noční stolky 
jsou vetknuty do oblého čela, přičemž 
ale nabízí plnohodnotnou zásuvku vy-
bavenou plnovýsuvem s pneumatickými 
tlumiči,“ pochlubil se ředitel s tím, že 
na přání zákazníka lze postel dovybavit 
i úložným prostorem pro lůžkoviny. 

Nabídnout návštěvníkům vždy něco 
nového ve svém sortimentu jídelních 
setů se pravidelně snaží také společ-
nost KAPLAN NÁBYTEK z Orliček na 
Ústecko-Orlicku. Letos to byl jídelní stůl 
ASPECTA, vytvořený kombinací dřevě-
né desky a kovového podnoží s metalic-
kým odleskem. Vyrábí se jak v pevném 
provedení tak i v rozkládacím provedení 
s využitím unikátního synchronizované-
ho mechanismu, kdy se obě poloviny 
desky rozestoupí do stran. „Kovové 
podnože můžeme zákazníkovi nabíd-
nout v jakékoliv barvě. Např. ve stejné, 
jakou má jeho auto podle dodaného VIN 
kódu či v barvě, do jaké má laděný in-
teriér. Mimo to jsme schopni mu toutéž 
barvou povrchově upravit třeba skleně-
nou vázu na stůl, porcelánové talíře či 
další doplňky,“ doplnila jednatelka spo-
lečnosti Dana Kaplanová. Další zajíma-
vý sortiment se zákazníkům nabízel na 
společném stánku firmy J.W. výroba ná-
bytku ze Zvole u Zábřehu a společnosti 
ANTIK & STIL CZ z Otína na Jindřicho-

Hradecku. Kromě replik stylového ná-
bytku, dveří, podlah, obkladů apod., 
vyráběných jak z nového, tak zejména 
z použitého dřeva starých trámů, zde 
byl k vidění i na podobné bázi vytvořený 
italský produkt LEBRIC. Jeho základem 
jsou více či méně poškozená prkna, 
švartny či příčně odřezané kusy dřeva 
získávané při obměně dřevěných kůlů 
z přístavních mol v Benátské laguně, 
prolezlých chodbičkami zde žijícího 
vodního červa. Tento z nich vyřezaný 
materiál, zalitý ve speciální pryskyřici, 
se používá pro zhotovení stolových de-
sek, různých dekoračních zástěn nebo 
jiných interiérových doplňků. Podobný 
materiál respektive z něj vytvořený de-
signový nábytek, který jen málokdo 
z návštěvníků přešel bez zastavení, byl 
k vidění v expozici brněnské společ-
nosti DALURA design. Je vyráběný ve 
slovenské Prievidzi z dřeva akácie, im-
portovaného z Indonésie. Kromě jeho 
zbarvení a textury využívá i mnohých 
vad u dovážených fošen či kmenových 

Rozkládací stůl ASPECTA s kovovým podnožím s metalickým odleskem a barevně odpovídajícími doplňky

Designový nábytek z exotické akácie společnosti DALURA design je dílem výrobní provozovny v Prievidzi
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částí stromů, jako jsou trhliny, praskliny, 
vyhnilá místa apod. včetně krajinových 
částí neomítaného řeziva. Při vlastní vý-
robě např. stolových desek či sedáků 
lavic jsou pak tyto vady zalévány ane-
bo jednotlivé části neomítaných fošen 
spojovány pomocí speciální pryskyřice 
(transparentní nebo barvené).

…jejichž práce vůbec 
nemusí vyjít draze

Návštěvníci veletrhu mohli letos využít 
i bezplatného poradenství bytových ar-
chitektů a designérů. V souvislosti s tou-
to službou se s velkým zájmem návštěv-
níků setkal i k ní připravený doprovodný 
program. Zejména pak sobotní seminář 
na téma „Kolik stojí designér,“ uspořá-
daný designérkou Ing. Ivou Bastlovou, 
Dis. z pražského ateliéru LOXO. Podle 
ní je typický český majitel bytu či domu 
ve svých představách o bydlení stále 
hodně konzervativní a opatrný a pomoc 
designéra při uspořádání interiéru, ve 
srovnání se zahraničím, začíná využívat 
jen pozvolna. Jednou z největších pře-
kážek, které lidem při výběru nábytku 
a doplňků brání obrátit se na odborníka, 
je obava z vysoké ceny za toto pora-
denství, či mylný názor, že interiérový 
designér není víc než dekoratér. O tom, 
že ale cena návrhu nemusí být horent-
ní, když zákazník např. nevyžaduje 
fotorealistickou vizualizaci, ale hlavně 
odbornou radu a názor, se přesvědčil 
zcela zaplněný sál konání zmíněného 
semináře. 

V jeho úvodu Ing. Bastlová nejprve 
objasnila, v čem vlastně práce interié-
rového designéra spočívá, že nejde 
o práci pouze dekoratérskou. Důležitá 
je dispozice prostoru, jeho návaznos-
ti a ergonomie. Dalším významným 
faktorem je výběr materiálů a to nejen 
z hlediska dekorů, rozmístění a výběr 
svítidel a příprava podkladů pro realiza-
ci. Klíčovým je také dozor a sou činnost 
při realizaci, aby interiér byl dotažen do 
detailu. „Není důležité, zda dostanete vi-
zualizaci, výkres ve 2D či kresbu v ruce, 
důležité je vše pochopit,“ uzavřela tuto 
kapitolu designérka a následně se 
věnovala několika radám, jak poznat 
skutečného profesionála, neboť obor 
designér spadá pod živnost volnou 
a může jej tedy provozovat kdokoliv. 
K nejdůležitějšímu tématu – cenám 
za designérské služby, které mohou 
vycházet z metrů čtverečných, z pro-
centa ceny realizace, z hodinové sazby, 
z klasického ceníku nebo dle individu-
ální kalkulace, si přizvala své kolegyně 
designérky Gabrielu Hámovou a Ing. 
Dianu Turinovou. A to kvůli objektivním 
informacím, neboť každý designér pou-
žívá své vlastní postupy, nicméně všech-
ny z uvedených designérek přistupují ke 
klientovi individuálně, a to i při tvorbě 
ceny. Ta se za návrh jedné místnosti 
pohybuje v rozmezí od 5 do 20 tis. Kč 
v závislosti na náročnosti, množství 
konzultací, variant, úprav a hlavně typu 
výstupů s tím, že pro realizaci nejsou 
nutné fotorealistické vizualizace, které 
zbytečně navyšují cenu.

Jedno z možných využití švarten LEBRIC, nařezaných z kůlů poškozených mořským 
červem v Benátské laguně

http://www.aigner-werkzeuge.at

