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výstavy

Postřehy z veletrhu imm cologne 2016

Letošní veletrh nábytku v Kolíně nad Rýnem se konal 
bez silného návštěvnického taháku Living Kitchen, 
který je pořádán v lichých letech. Letošní doprovod-
ná akce LivingInteriors bohužel nebyla rovnocennou 
náhradou za kuchyňské bienále. Atmosféra veletrhu 
byla poněkud poznamenána celkovou evropskou 
migrační a ekonomickou situací i novoročními udá-
lostmi v Kolíně samotném. Přesto bylo možné na 
veletrhu shlédnout nová atraktivní řešení...
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Elektrifikace nábytku

Dlouhodobě se v mnoha nábytkových 
oblastech objevuje integrace elektric
kých zařízení a komponentů. Tento 
proces je mnohdy nenápadný, přesto 
soustavný a nevratný. Elektrické aplika
ce přinášejí vyšší komfort, nebo občas 
jen atraktivitu navíc...

Audio & ploché TV

Trend ultraplochých TV obrazovek 
sebou přináší nové požadavky na ře
šení ozvučení. Vysoká kvalita obrazu 
předpokládá i kvalitní ozvučení, které 
již není možné integrovat do subtilních 
obrazovek. Nábytková TV sestava proto 
musí umět reagovat na konkrétní zvole
nou formu reprodukce zvuku: umístění 

sound baru pod TV obrazovkou a exter
ního subwooferu poblíž nebo použití re
produktorů – sloupkových, regálových, 
malých kompaktních se subwooferem, 
nebo soustavy reproduktorů domácího 
kina – to vše při zachování potřebného 
vzhledu nábytku a interiéru. Jistou dobu 
se již objevují sestavy televizního nábyt
ku s tzv. akustickými dvířky, která umož
ňují průzvučnost zvuku z reproduktorů 
umístěných v nábytku. Doposud byly 
používány většinou textilie v rámu nebo 
naopak tento rám obklopující. Potřebné 
je také užítí IR repeateru, což je kompo
nent pro doručení infračerveného sig
nálu z ovladače k přístrojům umístěným 
ve skříňce. 
Firma Wöstmann představila Media
Concept umožňují snadnou integraci 
audiovideo komponentů do nábytku 

a jejich vzájemnou kabeláž. Masivní čela 
výklopek i masivní dvířka jsou opatřeny 
malými otvory pro zajištění průzvučnosti 
zvuku z reproduktorů umístěných v ná
bytku. Otvory přitom neruší dekorativní 
strukturu použité dřeviny. V prezentaci 
tohoto audio konceptu zdůrazňuje firma 
společné uspokojení pro ženy a muže: 
ženy přivítají bezproblémovou údržbu 
nábytku, muži ocení kvalitu zvuku a spo
kojenost svých žen.
Firma Spectral opakovaně vystavovala 
sofistikovaná řešení pro integraci audio 
& video techniky a jejich ovládání pomo
cí smartphonů a tabletů. Letošní novin
ky představovaly bezkabelové napájení 
smartphonů Smart Charge a do nábytku 
Ameno integrované virtuální krby Smart 
Fire a Smart Flame. Smart Fire využívá 
efektu Pepper‘s Ghost – v krbu je vidět 

Otvory v masivních dvířkách a výklopkách nábytku MediaConcept firmy Wöstman zajišťují průzvučnost integrovanách reproduktorů
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pouze reflexe obrazu monitoru umístě
ného nad krbovou nikou. Smart Flame 
vytváří efekt hořícího ohně pomocí vody 
atomizované pomocí ultrazvuku do jem
né, husté mlhy a osvětlené LED svítidly 
s výsledkem 3dimenzionálního efektu 
hořících plamenů. Oba systémy je mož
no doplnit realistickými zvuky praskají
cího dřeva. 
Firma Interlübke prezentovala nábytek 
Cube Media pro integraci audiovideo 
komponentů i reproduktorů. Přední 
sklopná dvířka jsou opatřena perforova
ným plechem, který zajišťuje zvukovou 
průzvučnost. Zevnitř jsou otvory překryty 
látkou.
Zcela jinou cestu pro ozvučení interié
ru představila firma Audioart. Kvalitní 
zvuková reprosoustava je integrována 
do plochého rámu nabízeného ve dvou 
velikostech MA3 a MA5. Čelní plocha 
rámu je pokryta látkou s potiskem, takže 
rám působí jako obraz. Motiv na látce je 
volitelný, látka je jednoduše snímatelná 
a je tak možno motivy snadno vyměňo
vat. Audio signál je přiváděn do kompo
nentů kabelem nebo bezdrátově přes 
Bluetooth V3.0 v CD kvalitě. Ovládání 
je možné jak manuálně nebo prostřed
nictvím smartphonů nebo tabletů. Firma 
nabízí také ovzučovací sety určené pro 
zabudování do nábytku.
Reproduktory integrované do sedacího 
nábytku vystavovalo již dříve více výrob
ců. Německá firma Himola prezentovala 
výbavu Multimedia Station integrovanou 
do různých typů svého sedacího nábyt
ku. Při sezení má uživatel možnost posle
chu audio souborů vestavnými reproduk
tory ze svého smartphonu nebo tabletu 
pomocí USB konektoru nebo bezdráto
vě přes Bluetooth připojení. Toto připo
jení však neposkytuje poslech s vyššími 
nároky na kvalitu. Stanice obsahuje také 
zásuvku 230 V pro možnost napojení na
bíječek, případně dalších přístrojů.
Skříňky s akusticky propustnými textilní
mi výplněmi dvířek umožňující umístění 
reproduktorů ve skříňce prezentovala 

německá firma Wellemobel v dětském 
nábytku NTrance. Nábytek je dále vy
baven USB napájecími zásuvkami. 

Elektro sedací a lehací 
nábytek

Dánská firma Innovation představila 
rozkládací pohovku Neat s kloubovou 
lampou připevněnou v zadní části pod
ručky a otočným stolkem v přední části 
područky. Stolek je vybaven bezdráto
vou nabíječkou mobilů. V případě vol
by nafukovací matrace příležitostného 
rozkládacího lůžka je integrován kom
presor pro snadné nafouknutí matrace 
s výškou 18 cm.
Koncept nafukovací matrace prezento
vala německá firma DynaGlobe. Tvrdost 
lehací plochy je dána tlakem vzduchu, 
který v komůrkové matraci vytvoří tichý 
kompresor – nezávisle pro 2 matrace 
manželské postele. Matrace obdobné
ho principu vyráběla firma Gumotex pro 
obchodní značky Sleep Number a Night 
Control.
Opakovaně vystavovala německá firma 
Stiegelmeyer své výškově stavitelné 
a naklápěcí lůžko Suite Emotion. Vedle 
vyjímečného polohování je lůžko vybave
no USB zásuvkou pro napájení mobilů.

Elektro & jiné ...

Skládací boxy sauny a infrakabiny S1 
prezentovala německá firma Klafs. Pro 
úsporu místa je možné rozložený box 
hloubky 160 cm složit na hloubku 60 cm 
takže při neužívání nazabírá tolik půdo
rysné plochy. 

Elektro napájení

Již dlouhou dobu jsou nabízeny křesla 
a sedací soupravy s elektrickým poho
ny polohovacích mechanismů. Běžným 
faktem se tedy stává požadavek na pří
vodní kabel k tomuto sedacímu nábytku. 
Interiéroví návrháři tak musí řešit přívod 

elektrického proudu k sedacímu nábyt
ku umístěnému u stěny, ale i v prostoru. 
Propojovací kabel pro společné napájení 
polohovacích mechanismů jednotlivých 
segmentů sedací soupravy bylo mož
né shlédnout na pohovce Salsa pol
ského výrobce Polipol. Firma Himola 
prezentovala inovativní řešení napájení 
polohovacího křesla pomocí nabíjecího 
akumulátoru, který odstraňuje nutnost 
kabelového připojení.

Jde to i bez elektro...

Vedle integrace více či méně sofistikova
né elektroniky do nábytku bylo možné na 
veletrhu najít naopak zcela jednoduchá 
řešení poskytující dílčí zlepšení uživatel
ského komfortu i bez použití elektřiny. 
Firma Himola doplnila mnoho svých mo
delů volnými čalouněnými područkovými 
díly umožňující bezpečné uložení skle
nice při sezení na pohovce. Německá 
firma Hülsta nabídla koncept stěny 
s magnetickými panely Mag umožňující 
individuální rozmístění jednotlivých úlož
ných komponentů – otevřených regálků 
a věšáků. Hülsta dále prezentovala náby
tek pro nejmenší děti příhodně nazvaný 
Mimino. Německá firma Flix vystavova
la skládací nábytek pro venkovní party. 
Zájem mladých návštěvníků veletrhu 
upoutal lehce přemistitelný stůl pro stolní 
fotbal Libero. 
Integrace elektroniky, stejně jako bez
pečnost, pohodlí, zábava jsou dílčí as
pekty současných interiérových a nábyt
kářských megatrendů.

Další obrazové postřehy 
z veletrhu imm cologne 2016 
můžete najít v pdf verzi tohoto 

článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Akustická dvířka TV skříňky Cube Media firmy Interlübke jsou opatřena zvenku perforovaným plechem, zevnitř látkou pro 
zajištění průzvučnosti reproduktorů
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Plochá TV je doplněna soundbarem a subwooferem TV sestava nábytku Ameno firmy Spectral s integrovaným vir
tuálním krbem Smart Flame

Sedací sestava firmy Himola s výbavou Multi Media Station 
umožňující poslech hudby ze smartphonu

Textilní akustická dvířka skříněk firmy Wellemöbel umožňují 
průzvučnost reproduktorů umístěných ve skříňce

Flat Hifi system firmy Audioart poskytuje vysokou kvalitu zvuku, volitelný dekor je snadno zaměnitelný
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Polohovací sedací nábytek vyžaduje přívodní kabely – zadní 
strana exponátu firmy KendiCasa

Vzájemné propojení jednotlivých segmentů sedací soupravy 
firmy Polipol kabelem 12V napájení polohovacích mechanismů

Napájení polohovacího mechanismu křesla firmy Himola po
mocí nabíjecího akumulátoru

Pneumatická matrace lůžka Luftbett německé firmy Dyna
Globe, kompresor je ukryt pod lůžkem

Otevřené poličky a háčky mag firmy Hülsta fixované na pod
kladní desku pomocí magnetu

Nábytková řada Mimino pro nejmenší děti německé firmy 
Hülsta
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Pohovka Neat s integrovanou lampičkou a stolkem pro bezdrátové nabíjení mobilu. Matraci příležitostného lůžka lze nafouk
nout pomocí integrovaného kompresoru

Jednoduchý čalouněný prvek umožňující bezpečné a poho
dlné odložení sklenice

Skládací boxy sauny a infrakabiny firmy Klafs šetří prostor, pokud nejsou užívány

Polohovací lůžko SuiteEmotion firmy Steigelmeyer


