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Dirk-Uwe Klaas, ředitel Spolkové aso-
ciace německého nábytkářského prů-
myslu, byl s výsledky rovněž spokojen. 
„Kolínský nábytkářský veletrh byl úžas-
ným summitem pro zařizování interiérů. 
Německý nábytkářský průmysl je na-
prosto spokojen s imm cologne. Byl to 
ideální start do roku 2017, jenž bude 
nepochybně vynikajícím rokem pro 
průmysl,“ uvedl Klaas. V podobném 
duchu zhodnotil výsledky veletrhu také 
prezident Německé spolkové asociace 
prodejců nábytku, kuchyní a vybavení 
(BVDM) Hans Strothoff.
Z celkového počtu 104 000 odbor-
ných návštěvníků přišlo kolem 56 000 
z Německa a přibližně 48 000 ze za-
hraničí (což oproti roku 2015 předsta-
vuje nárůst o 4 %). V rámci Evropy byla 
zvýšená návštěvnost zaznamenána ze-
jména ze Španělska (o 25 %), z Ruska 
(o 26 %), Itálie (o 19 %) a z Velké Británie 
(o 13 %). Zvýšil se i počet návštěvníků 
z Holandska a Polska. Vzrostl také po-
čet zámořských odborných návštěvní-
ků, zejména z Číny (o 5 %), Jižní Koreje 
(o 12 %) a Indie (o 5 %). Nárůst byl za-
znamenán i u návštěvníků ze Středního 
východu (o 19 %) s obzvlášť silným 
růstem ze Spojených arabských emirá-
tů. Silná účast zahraničních obchodníků 
zcela jistě podpoří export vystavovatelů.
Na obou veletrzích se podle seznamu 

imm cologne + LivingKitchen 2017: 
Padesát odstínů šedi

Letošní ročník souběžně konaných veletrhů imm cologne a LivingKitchen v Kolíně 
nad Rýnem (16.–22. 1. 2017) zaznamenal rekordní počet návštěvníků. „Dosáhli 
jsme našeho cíle a poprvé v historii prolomili hranici 150 000 návštěvníků (včetně 
široké veřejnosti během víkendu),“ řekl Gerald Böse, prezident a generální ředitel 
Koelnmesse GmbH, viditelně potěšený tímto výsledkem. Zhruba každý druhý odborný 
návštěvník přijel ze zahraničí, takže jejich podíl tvořil téměř 50 %. S vývojem počtu 
vystavovatelů to již tak slavné nebylo, a to i přesto, že všechny haly byly zaplněny 
do posledního místa. Domácích firem ubylo, o to víc jich přijelo z Číny.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

V kategorii úložného nábytku, a to jak dřevěného tak i foliovaného, výrazně dominuje 
trend tmavě šedé nebo naopak bílé barvy v kombinaci se dřevem resp. dřevěným 
dekorem (CS Schmal, Venjakob)
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vystavovatelů prezentovalo cca 1300 
firem z 50 zemí (z toho na LivingKitchen 
200 firem z 21 zemí). Je to zhruba stej-
ný počet jako předloni, kdy se na imm 
cologne/LivingKitchen 2015 představi-
lo 1298 vystavovatelů z 50 zemí (z toho 
na LivingKitchen 215 firem z 22 zemí). 
Vedle toho, že se mírně změnil poměr 
vystavovatelů na obou veletrzích ve pro-
spěch imm cologne, se poněkud výraz-
něji změnil celkový poměr domácích 
a zahraničních firem. Zatímco v roce 
2015 tvořili němečtí účastníci 35 % 
všech vystavovatelů (452), letos to bylo 
31 % (403). Prostor po necelých pěti de-
sítkách chybějících německých vystavo-
vatelů zaplnily zahraniční firmy. Zejména 
z Číny, kterých oproti roku 2015 přibylo 
61 (nárůst o 145 %) a z Itálie 27 (+27 %). 
Čína se tak z hlediska počtu zahranič-
ních účastníků se svými 103 vystavo-
vateli zařadila na 2. pozici hned za Itálii 
(128). Obě země tvořily společně více 
než čtvrtinu zahraničních vystavovatelů. 
Významný procentuální nárůst jsme za-
znamenali také u vystavovatelů z Indie 
(+209 %), Ukrajiny (+300 %), Ruska 
(+700 %) a Kanady (+800 %).
Českou republiku letos v Kolíně nad 
Rýnem reprezentovalo 5 firem: Brokis, 
Dřevotvar, SkLO studio, Todus a TON. 
Slovensko tentokrát na imm cologne 
neměla žádného přímého vystavovatele.

Novinky a trendy

I když na první pohled se zdálo, že od 
loňského ročníku se nic významného 
nezměnilo a že většina trendů přetrvává 
anebo se mění jen velmi pozvolna, při 
detailnějším pohledu bylo možné zazna-
menat řadu zajímavých detailů a novinek. 
Ostatně na některé z nich upozorňovali 
pořadatelé veletrhů již ve svých předběž-
ných tiskových zprávách.
Z interiérů se již delší čas vytrácí jasný 
řád v podobě stylové a materiálové jed-
notnosti. Důležitou roli hraje mix. Kůže 
je umístěna vedle plastu, úsporný strohý 
design vedle nostalgických klasických 
věcí. Vše je doplněno zdobnými deko-
račními předměty a doplňky spadajícími 
často do kategorie kýče.
V barvách jednoznačně dominuje šedá 
v celé škále odstínů od téměř černé až 
po světle šedou (často imitující přírodní 
kámen) – a to ve všech obytných zónách 
včetně kuchyně. Vedle ní ale hraje důle-
žitou roli i bílá. Tyto studené tóny jsou 
však často oživovány barevnými nebo 
dřevěnými prvky. Vedle tohoto „velké-
ho šedého tématu“ jsou letos populární 
i různé červené a zelené variace. I když  

Země 2015 2017
Srovnání 
[počet]

Srovnání 
[%]

Německo 452 403 -49 -10,84

Itálie 101 128 27 26,73

Nizozemsko 61 51 -10 -16,39

Dánsko 59 64 5 8,47

Belgie 42 34 -8 -19,05

Švýcarsko 35 33 -2 -5,71

Rakousko 27 24 -3 -11,11

Španělsko 23 26 3 13,04

Portugalsko 19 15 -4 -21,05

Francie 18 19 1 5,56

Polsko 45 29 -16 -35,56

Rumunsko 31 18 -13 -41,94

Bulharsko 24 20 -4 -16,67

Bosna a Hercegovina 13 14 1 7,69

Ukrajina 5 20 15 300,00

Česká republika 4 5 1 25,00

Rusko 2 16 14 700,00

Slovensko 1 0 -1 -100,00

Čína 42 103 61 145,24

Indonésie 29 29 0 0,00

Hong Kong 28 28 0 0,00

Turecko 20 31 11 55,00

Taiwan 21 13 -8 -38,10

Vietnam 13 7 -6 -46,15

Indie 11 34 23 209,09

USA 0 8 8 800,00

Tabulka: Vývoj účasti vybraných zemí za poslední dva roky. Počty vystavovatelů jsou 
převzaty ze seznamů vystavovatelů 2015 a 2017

„Udělejte si život trochu zelený,“ vyzývá současný životní styl, který lze charakteri-
zovat jako život s high-tech a s přírodou (Tvilum)
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obě barvy byly již před veletrhem hodně 
vyzdvihovány, nedá se říci, že by ty os-
tatní nějak výrazně převyšovaly. K vidění 

byly i různé odstíny dalších pastelových 
barev v celém spektru barevné škály.
Co se týká dřeva jakožto asi nejrozšíře-

nějšího přírodního materiálu, podobně 
jako loni, tak i letos jednoznačně domi-
noval dub ve všech jeho podobách: čistý 
i sukatý, ale hlavně v přírodním provede-
ní příp. mořený do světlých medových 
tónů. Tento trend přetrvává u všech typů 
materiálů: masiv, dýha i fólie. Zhruba na 
stejné pozici jako loni se drží obliba 
strukturovaných povrchů, a to jak v po-
době hrubého drásání, tak strukturálního 
frézování. Vedle toho si své stálé „místo 
na výsluní“ drží standardní drásané (kar-
táčované) povrchy. Naopak svůj zenit má 
již zřejmě za sebou struktura napodobu-
jící příčné řezání na katru.
Hluboce strukturované povrchy jsou ob-
líbené i na plošných materiálech dokon-
čených fóliemi imitujícími přírodní dřevo.
Moderní útulnost v obytném prostředí 
vede k oživení tapet, koberců a textilií 
z přírodních materiálů – zejména ovčí 
vlny. Kombinací těchto doplňků se z dří-
ve strohých a „chladných“ minimalistic-
kých interiérů stává mnohem přátelštější 
„prostor pro život“.
Různé kombinace se ale prolínají celým 
současným životním stylem, který lze 
charakterizovat jako život s high-tech 
a s přírodou. Obrazně řečeno: život ve 
srubu, přesto s chytrým telefonem, po-
tažmo „chytrou domácností“. Ale na roz-
díl od 90. let už to není jen uzavírání se 
ve svém království ve smyslu „můj dům, 
můj hrad“. Současný životní styl má mno-
hem více sociální podtext. Chceme trávit 
více času s přáteli a s rodinou a těšíme 
se z dobrých věcí v životě. Tento styl je 
označován jako „hygge“. Slovo pochází 
z dánštiny a vyjadřuje pohodu, pohod-
lí, dobrou náladu. Hitem v tomto směru 
je nábytek ve skandinávském stylu ve 
světlých, přátelských pastelových bar-
vách a přírodních zelených odstínech. 
Malé, přírodní, nenáročné a přesto neob-
vyklé krásné věci, které umožňují vytvořit 
útulné prostředí z každého interiéru.

Přírodní zelená je jednou z letošních trendových barev (Ginger 
& Jagger)

Loňská růžová letos plynule přechází v červenou (COR)

Mezi dřevinami kraluje dub ve všech možných podobách: čistý i sukatý, hladký, 
drásaný i hluboce strukturovaný (Venjakob, Voglauer)

I bydlení v kontejneru vyžaduje nějaký řád a kulturu. Malé byty představují velkou 
výzvu pro designéry (Germania)
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Retro-styl poloviny století

Stále více je v módě retro nábytek ve 
stylu poloviny minulého století. Tehdejší 
styl představoval víru v pokrok, prospe-
ritu a domov vymezený tradičními rodin-
nými strukturami. Jeho hlavními rysy byla 
tmavá vzácná dřeva a kůže v moderních 
redukovaných tvarech doplněné prvním 
plastovým nábytkem v jasných veselých 
barvách. Tento styl vychází z velké části 
z prostředí moderního dánského designu.
Na tento trend reagují jak tradiční, tak 
i noví výrobci, kteří oživují nejen z mi-
nulosti známé ikony, ale i zapomenuté 
nebo nikdy nerealizované návrhy.

Bydlení (nejen) pro „singles“

Velmi populární jsou malé kusy nábytku, 
jako např. odkládací stolky, malé poli-
ce a regály, stoličky, proutěný nábytek, 
malá „koktejlová“ křesla. Souvisí to se 

současným a stále sílícím trendem indivi-
duálního zařizování malých bytů. Náklady 
na bydlení ve městech rostou a prostor je 
čím dál vzácnější. Vývoj nábytku pro tyto 
účely se v současné době zdá být pro 
designéry zajímavější, než navrhování 
luxusních kusů. 
Avšak nejen malé městské byty skýtají 
zajímavý tržní potenciál pro „úsporný“ ná-
bytek. Vznik „nového“ segmentu v této 
kategorii bydlení vyvolala loňská uprch-
lická krize v podobě kontejnerových 
bytových buněk. Jeden z vystavovatelů 
v reakci na tento novodobý fenomén 
představil ukázku tzv. kontejnerového 
studentského pokoje na ploše 12 m2 
v reálném kontejneru.

V exteriéru nebo v interiéru: 
obě varianty jsou možné

Nábytek pro venkovní použití se stává 
více a více flexibilní a dekorativní. Časy 

„uniformních“ plastových židlí pro balkony 
a zahradní terasy jsou dávno pryč. Vývoj 
nových materiálů přináší stále více desig-
nu a dekorativních prvků do venkovního 
prostoru a nabízí další možnosti jejich vy-
užití pro venkovní nábytek. Podobu sou-
časného outdoorového nábytku, který je 
však stejně dobře použitelný i v interiéru, 
tak ovlivňují např. moderní, povětrnost-
ním vlivům odolné materiály zpracované 
resp. aplikované formou původních ven-
kovských proutěných výpletů. Komfort 
zajišťuje povětrnostním vlivům odolné 
volné čalounění a polštáře.

Levitující nábytek

Nábytek vznášející se několik desítek 
centimetrů nad podlahou působí od-
lehčeně. Dosud jsme toto řešení vídali 
především u postelí, u nichž designéři 
dojmu levitace docilují jednoduchým 
způsobem: Podnož či sokl zepředu a ze 

Levitace láká i výrobce kuchyní. Tajemství vznášejících se robustních kuchyňských ostrůvků spočívá v hluboce podsazeném 
soklu (Zeyko)

Kuchyně tvoří komunikační centrum domova. Jsou navrhovány jako společenský prostor pro společné vaření a společnou 
konzumaci (Nobilia)
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stran zasunou hlouběji pod lůžko tak, 
aby až do určitého úhlu, odpovídajícího 
výšce očí a vzdálenosti od postele, nebyl 
vidět. Tento „trik“ se zalíbil i některým 
výrobcům kuchyní. Nadzvednutím od-
lehčili např. mohutné rozměrné ostrův-
ky, jejichž robustnost navíc často opticky 
zvyšuje i použitá moderní tmavě šedá 
barva, nezřídka kombinovaná s povrcho-
vým strukturovaným dezénem napodo-
bujícím přírodní kámen. Dojem levitace 
ještě umocňuje podsvícení objektu. Má 
to ale i svůj praktický význam z hlediska 
ergonomie a hygieny: snadnější přístup 
k pracovní ploše a úklid podlahy.

Některé trendy v kuchyních

Silný sociální podtext, který jsme již 
zmínili v odstavci „Novinky a trendy“, se 
promítá zejména do oblasti kuchyní. Ty 
jsou navrhovány jako velký, společen-
ský „gastroprostor“ pro společné vaření 
a společnou konzumaci. Kuchyň je opět 
vnímána jako srdce a hlavní komunikační 
centrum domova.
Pracovní deska kuchyňského ostrůvku 
slouží nejen k přípravě surovin a díky 
zabudované varné desce i k vaření, ale 
zpravidla na ni přímo navazuje i jídelní či 
barová deska, doplňující nebo nahrazují-
cí samostatný jídelní stůl – anebo samot-
ná pracovní deska slouží zároveň jako 
jídelní, čímž plní funkci 3 v 1. Zde je ale 
nutné zohlednit ergonomické požadav-
ky na výšku desky, což někteří výrobci 
řeší např. zabudováním motorických 
pohonů pro snadné a rychlé nastavení 
výšky stolu. 
Díky rozšiřujícímu se používání spodního 
odtahu, zabudovaného přímo ve varné 
desce nebo v její bezprostřední blízkos-
ti, místo samostatné horní digestoře je 

Netypické uspořádání ostrůvku do „Y“ umožňuje jiné dispoziční řešení kuchyně 
(Ballerina Küchen)

Přírodní ořech a antracit (samozřejmě matný s „nešpinivou“ úpravou) představuje 
kombinaci, která kuchyni dodává eleganci a noblesu. Jídelní stůl připojený k ostrůvku 
šetří prostor v místnosti (TEAM 7)

Ke stolování může sloužit i samotný kuchyňský ostrůvek s přesazenou deskou. Výškovou nastavitelnost pro práci a pro stolování 
v rozsahu 74–114 cm umožňuje zabudovaný elektrický pohon (TEAM 7)
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možné ostrůvek umístit kamkoli a později 
dispoziční řešení kuchyně změnit podle 
potřeby.
Moderní digestoře umí ale víc, než jen 
odsávat podle ručně nastaveného výko-
nu. S novým plně automatickým řízením 
výkonu zcela odpadá manuální regula-
ce. Zabudovaný senzor, měřící inten-
zitu páry, zajišťuje, že odsávací modul 
je vždy nastaven na optimální hodnotu 
svého výkonu.
Důležitou roli v kuchyni hraje ergonomie. 
K nejméně komfortním z tohoto hlediska 
patří spodní zásuvky a úložné prostory, 
k nimž se musíme shýbat. Proto např. 
někteří výrobci myček nádobí přišli 
s komfortním řešením, kdy spodní zá-
suvku můžeme po vysunutí zvednout do 
výškové úrovně horní zásuvky. Alespoň 
při jejím vyklízení se tak nemusíme shý-
bat ke každému kusu nádobí.
Zajímavou novinkou v kuchyních je tzv. 
skrytá indukce. Jde o varné indukční 
jednotky, umístěné pod deskou stolu, 
ať už pracovního nebo jídelního. Plocha 
tak zůstává celistvá, opticky ani fyzicky 
ji nenarušuje varná deska, což rozšiřuje 
její využitelnost a především zlepšuje její 
udržitelnost v čistotě.
Další novinkou, kterou nebylo možné 
přehlédnout, je přenosný miniprojektor 
s vestavěným „chytrým telefonem“, na-
hrazující tablet v kuchyni. Projektor pro-
mítá na přilehlou plochu (vodorovnou 
nebo svislou) interaktivní obraz, jenž se 
chová podobně jako displej tabletu, tedy 
reaguje na dotyk, takže ho můžeme ovlá-
dat prsty. Jednotlivé funkce aktivujeme 
dotykem, můžeme mezi stránkami listo-
vat zprava doleva a naopak, posouvat je 
nahoru a dolů, pro získání většího detailu 
obraz zvětšovat nebo naopak zmenšovat 
atd. Na rozdíl od tabletu se však v tom-

to případě nemusíme bát „listovat“ i se 
zamaštěnýma nebo mokrýma rukama, 
zvláště když si obraz promítáme na pra-
covní kuchyňskou desku.
Obě zmíněné novinky, tedy skrytou in-
dukci i miniprojektor, představíme de-
tailněji v samostatných článcích.

Jako alternativa komplikovaného řešení odsávání nad ostrův-
kem jsou stále více využívány digestoře se spodním odtahem, 
a to jak zabudované přímo do varné desky, tak samostatně 
v její bezprostřední blízkosti (Bosch)

„Inteligentní“ digestoře s vestavěným senzorem automaticky 
upraví výkon odsávání podle intenzity páry (Bosch)

Vaření přímo na pracovní desce umožňují pod deskou skrytě uložené varné indukční 
jednotky (Nolte)

Tablet v kuchyni nahradí speciální mini-
projektor (Nolte)

Další obrazové postřehy 
z imm cologne 2017 najdete 
v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Retro-vlna pokračuje a přináší s sebou atmosféru interiérů z po-
loviny minulého století. Poprvé byly prezentovány např. židle 
podle nikdy nerealizovaných návrhů Romana Modzelewského 
z 50. let. Pro tehdejší režim byly příliš avantgardní (VZOR)

Retro-styl poloviny minulého století proniká i do kategorie do-
mácích spotřebičů – v souladu s aktuální barevností (Gorenje)

Při vybavování současných interiérů není nic nemožné. Kdo ještě nepropadl sádrovým trpaslíkům, může si pořídit pohádkového 
draka (Tom‘s Company) nebo „loveckou“ židli (Cappellini). Možná se brzy vrátí i porcelánoví „jeleni v říji“

Letošní návštěvnost poprvé v historii prolomila hranici 150 000 Rekordní byl letos i počet vystavovatelů z Číny, z nichž mnozí se 
se svým nábytkem na evropském trhu již velmi dobře etablovali
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Rostoucím nárokům zákazníků se přizpůsobuje i venkovní nábytek, určený na terasy, k bazénům apod. (Gloster, Fischer Möbel)

Levitující postele a noční stolky si mezi výrobci nábytku drží 
oblibu (TEAM 7)

Vyklízení spodní zásuvky myčky nádobí usnadňuje její zvednutí 
do úrovně horní zásuvky (AEG)


