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Novinky čalounění na imm cologne 2016

Retro a moderní klasika, renesanční barevnost 
i trend nový feminismus, komfort sezení i ležení, 
vysoká praktičnost a individualismus, proměny 
mechanicky i elektricky, zdroj energie elektrický 
akumulátor, dokonalost zpracování, důraz na de-
tail, uplatnění novinek z Interzum 2013 a 2015, 
snižování hluku, materiály přírodního původu 
a jejich rukodělné zpracování. Autor: Ing. Helena Prokopová

Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz

Foto: autorka

Čalouněný nábytek získává v bydlení, 
dopravě a veřejném interiéru stále vět-
ší místo. Na imm cologne 2016 (18. 
– 24. 1. 2016) se předvedla ohromná 
rozmanitost čalouněného nábytku ne-
jen pro odpočivné sezení, polehávání 
a ležení, ale i čalounicky zhotovené zvu-
kově izolační stěny, přepážky, systémy. 
Trendy snižování hluku se prosazují již 
několik let, na Interzum 2015 byly novin-
kou svinovací tvarově proměnlivé lištové 
paravány se zvuk tlumící výplní. Na imm 
cologne 2016 byly přepážky pracovních 
stolů, paravány a taburety s potahem 
z plsti. Zajímavé jsou také zvuk pohlcu-
jící plasticky voštinově řešené potahové 
textilie v běžném i samozhášivém prove-
dení mj. pro čalounění pracovních boxů 
s bočními stěnami, někdy i stropem.

Menší byty = menší 
a vícefunkční čalounění

Bydlení je drahá záležitost, proto se 
rozměry čalouněných pohovek a křesel 
(s výhradou velkých křesel pro vysoké 
uživatele) proti loňsku poněkud zmenšu-
jí. Ale byt i malý je útulným místem setká-
vání, takže je někdy třeba nechat rodin-
ného příslušníka, návštěvu, spontánně 
přenocovat v obývacím pokoji. Poslouží 
pohovky s posuvným sedadlem nebo 
opěradlem, sklopnými područkami nebo 
s opěradlovými polštáři kotvenými v se-
dadle vyjímatelnou opěrnou konstrukcí, 
navíc řešenou tak, že je možno pootoče-
ním o 90 stupňů měnit komfort sezení. 
Fixační otvory v sedadle nejsou novin-
kou, jde jen o další z mnoha možností 

využití. Jen nevím, jak se ty malé otvory 
budou čistit od prachu, nečistot a zapad-
lých či dětmi vsunutých drobností. 

Elektrický akumulátor

Stále více lidí vyhledává čalouněný náby-
tek nastavitelný individuálně. Německá 
firma HIMOLLA přišla s nápadem využití 
akumulátorů. A tak zdrojem energie pro 
ovládání polohování křesel a pohovek, 
nabíjení mobilu a připojení USB se stal 
elektrický akumulátor. Při nákupu se 
doporučuje koupě dvou kusů, aby na-
bíjení jednoho akumulátoru nebránilo 
dokonalému používání křesla, pohov-
ky. Ovládání může být buď dotykovými 
kontakty umístěnými mezi područkou 
a sedadlem, nebo ovladačem, který 
je, aby se někam omylem nezaložil, ke 
křeslu připojen vinutým vodičem a dr-
žen pomocí magnetu na spodní straně 
područky. A tak díky akumulátoru se od-
stranily vodiče na podlaze, díky magne-
tu není potřeba pro ovladač vytvářet na 
boční straně područky kapsu. Novinkou 
u HIMOLLA jsou také výškově stavitelné 
odkladní stolky se středovou nohou.

Emoce a kvalita vítězí

Emoce hrají velkou roli při výběru ča-
louněného nábytku i aut, kdy často 
rozhodnutí se činí na základě zajímavě 
čalouněného interiéru. A to si výrobci aut 
plně uvědomují, proto se stává zvykem 
vystavovat auta a letos i motorku, na ná-
bytkářském veletrhu. Trendem jsou spo-

Novinka firmy HIMOLLA – pohovka k domácímu kinu, s reproduktory, USB vstupem, 
dobíjecí baterií a prostory na sklenice
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lečné znaky čalounění aut, čalouněného 
nábytku, kufrů, cestovních tašek, kabe-
lek i nábytku s čalouněným povrchem 
jako jsou skříně, odkladní a noční stolky, 
doplňkový nábytek. Požadavkem zákaz-
níků jsou kvalitní vnitřní i potahové ma-
teriály. Potahy přesně střižené a umně 
ušité, se švy zpevněnými zdobným pro-
šitím, často napodobujícím ruční šití. 
Převážně se jedná o potahy z hovězích 
usní. Zvyšuje se ale podíl potahových 
textilií s nízkým vlasem, příjemných na 
dotek a pohlazení. V retro stylu oblé-
kl LEOLUX novou sedací soupravu do 
kombinace usně a textilu. Jinak retro 
móda šedesátých let pokračuje, zej-
ména kónicky šikmými nebo kuželový-
mi nohami židlí, křesel, stolků a stolů. 
A vtahy s knoflíky i bez nich. Vtahové 
a uzavírací prvky firmy OKE se uplatňují 
zejména na křeslech, pohovkách a po-
stelových čelech. Nová technologická 
řešení pro místní i průběžné vtahy bez 
knoflíků a systémy uzavírání potahů bez 
zdrhovadel, představila firma OKE již na 
Interzum 2013. U pokrokových firem, 
jako jsou LEOLUX a HIMOLLA, byly na 
některých křeslech a pohovkách novin-
ky vtahové a uzavírací uplatněny již na 
imm cologne 2015. Zdrhovadla, zejmé-
na rozpojitelná, se naopak ve velké míře 
uplatňují u snímatelných potahů matrací, 
ve švech rovných i zdobně tvarových. 
Kvalita zdrhovadel musí být vysoká, aby 
vydržela tahové síly na potahu matrace.

Barevnost a vzorování

V potahových textiliích převažuje jemná 
tlumená jednobarevnost. Snaha uplatnit 
potahové textilie s drobným vzorováním, 
zjevná inspirace pánskou módou, byla na 
i-Saloni 2015 v Miláně. Ale zřejmě není 
příliš zákazníky akceptována. Barevnost 
a vzorování se stalo výsadou doplňko-

vých polštářů. Na pohovkách zejména 
pro mladou generaci, která nemá peníze 
na drahé polohování, ale chce pohodlně 
měkce odpočívat, přibyly hromady ba-
revných a vzorovaných polštářů, včetně 
zvláštní růžové – nastupujícího trendu 
nového feminismu. 

Stolky a jiné podložky 
na odkládání

K čalouněnému nábytku patří příleži-
tostné, odkladní a noční stolky, poličky 
a podložky, někdy integrované do výrob-
ku. Již na i-Saloni 2015 měly u italských 
firem stoly a stolky často desky z mramo-
ru či žuly. Jde, stejně jako o různé od-
stíny hnědých tónů čalounění a celého 
interiéru, o inspiraci renesancí. Na imm 
cologne 2016 se k trendu použití stolo-
vých desek z přírodního kamene připojili 
i výrobci nábytku ze severských států, 
jejichž doménou vždy bylo zpracování 
masivního dřeva. To zůstává a krásně 
opracované masivní dřevo bylo téměř 
všudypřítomné na celém veletrhu včet-
ně u 6 českých výrobců, těch tradičně 

vystavujících na imm, tedy TON, a.s., 
Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí, 
Brokis s.r.o. a nově IDEANATURA s.r.o., 
palatti – SWN Moravia s.r.o. a TODUS 
int. s.r.o. 

Postele z materiálů 
přírodního původu

Když vyrábět postele, tak vysoké kvali-
ty a designu, řekli si dva bratři z Košic 
a založili úspěšnou firmu Saffron Beds 
s.r.o., která na imm cologne 2016 vy-
stavovala postele z materiálů přírodního 
původu. A to nejen postele bytové, ale 
také nový hotelový program, jehož část 
navrhl Alfredo Häberli, význačný švýcar-
ský designér původem z Argentiny, kte-
rý navrhuje pro prestižní firmy, jako je 
Zanotta, Driade, Thonet a další. Alfredo 
Häberli byl čestným hostem v Praze, 
na 10. ročníku Designbloku 08, kde 
představil průřez svojí tehdejší tvorbou. 
Všechny postele jsou výhradně z mate-
riálů přírodního původu nejlepší kvality. 
Největším problémem na začátku výro-
by bylo vytipovat potřebné materiály, 
zajistit jejich neměnně kvalitní dodávky 
a najít schopného čalouníka. Materiály 
vozí firma z celého světa, z Anglie nej-
voňavější levanduli. Kromě toho z Anglie 
také domů zpět na Slovensko dovezli 
perfektního šikovného a moudrého ča-
lounického mistra.

Rozsáhlou obrazovou přílohu 
s novinkami čalounění na 

imm cologne 2016 najdete v pdf 
verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

O postele z přírodních materiálů slovenské firmy Saffron Beds byl velký zájem

Retro židle šité vtahy bez knoflíků, zdob-
né strojové prošití
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Současné retro nazývané „návraty do budoucnosti“, kuželové 
kónické bukové nohy, bílý lak, bukové vnitřní úchytky

Postel s baldachýnem, s čelem / domečkem chránícím proti 
průvanu i zajišťující vyšší míru soukromí

Zvuk pohlcující plastické textilie BMW i3 a jeho čalouněný interiér na imm cologne 2016

Retro z více období, lidový styl, léta dvacátá i šedesátáTrend „mix“, rafinovanost, zdánlivá jednoduchost, retro i sou-
časnost, strojové zdobné šití
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Zvuk pohlcující přepážky, paravány, ostatní čalounění s povrchem z plsti

Retro prvky (podnoží, vtahy, knoflíky, volné polštáře a plédy) 
použil i designér Sebastian Herkner ve svém kruhovém „Das 
Haus“

Postelové čelo s vtahy a odkladní poličkou a závěsnými prvky, 
v krajích ve vertikální ose tvarovatelné

Křesla, jako obuv, oděv, lze vybrat ve velikosti dle potřeby Stůl s mramorovou deskou
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Snímatelné odkladní poličky zavěšené na opěradlo pohovky 
firmy LEOLUX měly úspěch v roce 2015, proto jsou i na mo-
delech roku 2016

O rohy koberců se zakopává, proto LEOLUX rohy zrušil

Rozdílné boční plochy – kombinace usně a textilu, LEOLUX Usní čalouněná pracovní plocha stolku

Retro kolekce nábytku design Eileen Gray, bílé křeslo 
Bonaparte 1935, barová stolička No.1 1928, černé křeslo 
Non Comformist 1926 Z expozice německé firmy Walter Knoll
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Z expozice české firmy TON, a. s.
Dřevotvar družstvo a novinky z programu ONTUR, buk přírodní 
+ bílý lak

„Tlumená“ barevnost 2016

Postel pro hotelový program Saffron Beds, design Alfredo 
Häberli

Barevnost usní a potahových textilií 2016

HIMOLLA – elektrický akumulátor, ovladač drží magnet


