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Po loňském zklamání z cca 17% poklesu 
návštěvnosti ve srovnání s rokem 2015, 
si letošní účastníci výše zmíněného sou
boru veletrhů opět takříkajíc přišli na své. 
Na letňanské výstaviště totiž tentokrát 
během čtyř dnů zavítalo 35 384 náv
štěvníků, což je o téměř čtvrtinu (cca 
24 %) více než loni, kteří se zde jako 
obvykle, ve snaze vylepšit si své bydle
ní, mohli nechat inspirovat celou řadou 
nových nábytkových kolekcí či solitérů, 

uváděných v letošním roce na trh jak do
mácími, tak i zahraničními výrobci. A to 
v expozicích celkem 593 vystavovatelů 
(loni 557), kteří obsadili všechny výstavní 
haly a v případě veletrhu FOR GARDEN 
i nemalou část venkovní plochy.

DESIGN SHAKER opět 
plný nejrůznějších novinek

Kroky návštěvníků rozhodnutých investo
vat do nového nábytkového vybavení či 
toužících po zajímavém zpestření svého 
obydlí byly namířeny především na ve
letrh FOR FURNITURE a s ním spojenou 
prodejní přehlídku českého a zahranič
ního interiérového designu, nábytku 

a doplňků DESIGN SHAKER, která již 
po šesté za sebou tvořila propojení de
signérů, výrobců a jejich zákazníků. Tato 
přehlídka, sestavená z tvorby devětaše
desáti českých i zahraničních designérů 
a výrobních firem, byla stejně jako loni 
rozdělena do tří sekcí – Big deal, Fresh 
space a Field office.
Sekce Big deal představila výběr etab
lovaných českých výrobců i distributorů 
nejznámějších zahraničních značek, 
a to jak v oblasti nábytku, tak i bytových 
doplňků. Z domácích výrobců šlo např. 
o opavskou firmu BENLEMI, prezentující 
zde mimo jiného také ve skandinávském 
designu navržené dětské postele s tva
rem domečku. Jsou vyráběné ve třech ty

Češi toužící po lepším bydlení měli 
na For Furniture opět možnost širokého výběru

Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech proběhl ve dnech 
23.–26. 3. 2017 soubor veletrhů se zaměřením na bydlení, vybavení 
kanceláří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR 
GARDEN a BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, které letos poprvé doplnila 
ještě specializovaná výstava SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, určená pře-

devším architektům, projektantům a stavebním inženýrům. Naopak první čtveřice veletrhů spolu 
s 6. ročníkem výběrové přehlídky interiérového designu DESIGN SHAKER patřila hlavně lidem 
toužícím po lepším bydlení, což letos využilo přes 35 tisíc návštěvníků, pro které bezmála 600 vy-
stavovatelů nachystalo pestrou přehlídku nejnovějších trendů pro jejich stávající či vysněné bydlení 
s nejednou zajímavou novinkou z oblasti nábytku a bytových doplňků.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv ABF a.s. 

Domečková postel Happy s aplikovanými přídavnými nožičkami, jednoduše demontovatelnou bezpečnostní bočnicí a tzv. 2in1 
zásuvkou, sloužící jako příležitostné lůžko či odkládací prostor
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pech jako Domeček Tery, Wally a Happy 
a plní současně dvě role – během dne 
roli herního prostoru a v noci roli netradič
ního spaní. Jejich konstrukce je tvořena 
lepenými borovými hranolky 60x60 mm, 
přičemž hlavní nosný rám s upevněným 
matracovým roštem je v základní verzi 
(určené pro nejmenší cca dvouleté děti) 
umístěn 50 mm nad zemí. Kromě nízké 
polohy mohou být postele dovybaveny 
ještě speciální a snadno namontovatel
nou bezpečnostní bočnicí Safety, která 
se po vyjmutí matrace pouze nasadí do 
rámu. Poté co dítě povyroste, je možné 
spací plochu postelí zvýšit o 200 mm 
pomocí přídavných šrou bovatelných 
nožiček. Do vytvořeného prostoru pod 
postelí lze pak umístit tzv. 2in1 zásuvku, 
která je navržena tak, aby sloužila buď 
k účelu rezervního spaní (např. v případě 
nocujícího kamaráda), nebo jako odklá
dací prostor.
K prezentujícím se distributorům za
hraničních značek patřila např. firma 
Spinkylinky Bc. Jany Borošové ze Svinař 
– Halounů. Ta zde představila vedle ori
ginálního dětského nábytku (postel v po
době stanu, posedu apod.) belgické fir
my Mathy by Bois také světelné řetězce 
a závěsná či stolní svítidla francouzské 
značky La Case de Cousing Paul a růz
né doplňky do domácností v retro stylu 
dánské značky Waterquest.
Sekce Fresh space byla věnována 
mladé generaci designérů, kteří ještě 
studují nebo čerstvě tvoří pod vlastními 
značkami. Kromě jiného zde bylo k vi
dění i několik klauzurních prací studentů 
Mendelovy univerzity v Brně v oborech 
Design nábytku a Tvorba a výroba ná
bytku. A to např. sedací prvek STOOL 
Miroslava Kozáka, vyrobený z multiplexu 
tvarovaného řezáním a inspirovaný an

tickým, později renesančním křeslem 
Dante, či barová židle OPPOSIT Martina 
Kubína, Petry Blahunkové a Nikoly 
Sabové, inspirovaná křivkami písmene 
„A“ a navržená v kombinaci světlého bu
kového masivu a černého kovu, anebo 
výškově stavitelná stolička WIRON Pavly 
Tvrzníkové a Tomáše Ďuriše s konstrukcí 
ze železné pásoviny a s bukovým sedá
kem na dřevěné šroubovici.
Poslední sekce Field office zajišťovala 
návštěvníkům užší kontakt s designéry 
a architekty některých známých archi
tektonických studií, kteří v průběhu akce 
osobně prezentovali svoji práci. V této 
části výstavy pak pozornosti nejednoho 
z návštěvníků neušla např. nová řada 
moderního designového nábytku ATUA, 
navržená interiérovou designérkou Ing. 
Ivou Bastlovou, DiS. pro společnost 

TRIANT z Kutné Hory. Ta s ní přichází 
na trh po bezmála pětadvacetiletém 
zaměření na klasický stylový nábytek, 
kterého se ale nevzdává, s cílem oslovit 
i majitele současných moderních inte
riérů a novostaveb toužících po moder
ním nábytku z kvalitních materiálů české 
výroby. Kolekce ATUA má podle autorky 
moderní a přesto nadčasový charakter. 
Je vyrobena z dřevěného masivu a spá
rovky a díky redukci vystouplých úchy
tek je ergonomická, Úchytky nahrazují 
decentní lišty z dubového dřeva. Čelní 
plochy jsou opatřeny super matným la
minátem s nanotechnologií, která zabez
pečuje nulové otisky prstů a tudíž dobrou 
údržbu. „Tento nábytek není sektor, vy
rábí se na zakázku a jsou možné různé 
varianty. Není to běžné zařízení, je to 
také investice do kvalitního bydlení, av 

Stolička STOOL určená do interiéru je navržená se spojením 
dřevěnými kolíky. Při použití do exteriéru je spojení navrženo 
závitovými tyčemi

Barová židle OPPOSIT a stolička W-IRON, která poslouží lidem 
s menší i větší postavou

Reprezentanty nové kolekce ATUA z produkce TRIANT jsou konferenční stolek ultra-
lehké konstrukce se servírovacím tácem, komoda a nábytková sestava s televizí
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šak za příjemnou pořizovací cenu,“ říká 
k novému sortimentu majitel firmy Ing. 
Miloš Horák s tím, že kolekce obsahuje 
nábytek do obývacího pokoje, jídelny, 
pracovny a také ložnice. Mimo to z ní lze 
vytvořit i čtyři sestavy do předsíní.
Svoji spolupráci s designéry zde podob
ně jako loni prezentovala také společnost 
JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského 
Meziříčí. A to prostřednictvím nové ko
lekce sedacího nábytku CANDY, jejíž 
design vychází z přirozené ergonomie 
sezení a komfortu oblých forem, jež při
pomínají bonbóny, balvany či polštáře. 
V případě CANDY to byly právě bonbóny, 
které designéra Jaroslava Juřicu inspiro

valy k návrhu kolekce, kde syté pastelo
vé barvy čalounění, vytvářející pozitivní 
atmosféru, jsou v přímé souhře s krásou 
rostlého dubového dřeva.
Mimo těchto a dalších novinek byly 
v rámci přehlídky DESIGN SHAKER 
představeny také některé z výrobků oce
něných cenou AČN Nábytek roku 2017 
(viz samostatný článek na stranách 
52–55).

Stranou nezůstal ani 
FOR FURNITURE

S dalšími novinkami tuzemských vý
robců, připravenými pro letošní sezó

nu, se mohli návštěvníci seznámit i na 
vlastním nábytkářském veletrhu FOR 
FURNITURE. A to např. v hlavní expozi
ci výše již zmíněné společnosti Jelínek. 
Ta zde představila svoji novou ložnici 
BETINA, vyrobenou z dřeviny ZIRBE, za 
kterou na březnovém veletrhu Nábytok 
a bývanie v Nitře získala čestné uznání 
odborné poroty za zpracování použitého 
materiálu, za aplikaci bezkovových spojů 
a celkový koncept. Dalšího uznání za ten
týž výrobek se jí pak dostalo i v Praze 
v podobě druhého místa v soutěži 
GRAND PRIX 2017, kdy hodnotící komi
se na kolekci BETINA ocenila především 
odvážné řešení bez povrchové úpravy, 
které používali již naši předci a tech
nické dotažení bez jakéhokoliv kování. 
Oceněná ložnice je podle obchodního 
ředitele společnosti Davida Srněnského 
v podstatě mladší sestrou levitující lož
nice FLABO, vytvořené ve spolupráci 
s německým designérem Jochenem 
Flackem, která si svoji pražskou prezen
tační premiéru odbyla loni na podzimním 
veletrhu For Interior (viz DM 11/2016). 
Od ní se ložnice BETINA liší nečalou
něným a perforovaným čelem u hlavy, 
menší hloubkou vetknutí nočních stol
ků do tohoto oblého čela, menší šířkou 
u zásuvek frézovaných úchytek a dvojí 
výškou lehací plochy – standardní a kom
fortní, která může činit až cca 65 cm. 
V neposlední řadě také dřevinou ZIRBE, 
jejíž použití dnes podle D. Srněnského 
již není pouze otázkou zahraničního trhu 
(Rakousko, Německo), ale která je stále 
častěji poptávána i mezi českými a slo
venskými zákazníky.
Při výčtu prezentovaných novinek 
pak nelze opomenout ani společ
nost KAPLAN NÁBYTEK z Orliček na 
ÚsteckoOrlicku, která ve zmíněné 
GRAND PRIX 2017 získala první cenu 
za svůj nábytkový program GATTA. Jeho 
základ tvoří stejnojmenný jídelní set (stůl 
s židlemi, jež lze od loňska zaměnit za 
polokřesla a lavici), který je od letošního 
roku dále doplněný ještě o barové židle 
(v celodřevěné i čalouněné variantě) 
a další nábytek pro komplexní vybavení 
jídelny, jako je příborník (komoda s třemi 
zásuvkami), TV skříňka apod. Tento ná
bytek je celý včetně zásuvek vyrobený 
z masivu v kombinaci s třívrstvou bio
deskou, kterou si firma sama vyrábí ve 
variantách buk, dub a ořech. Výjimkou 
jsou pouze dna zásuvek, která jsou dý
hovaná. Vedle tohoto programu se firma 
návštěvníkům pochlubila ještě originální 
barovou židlí BALANZA, umožňující po
hupování, s originálním tvarem sedáku 
ve tvaru kříže.

Novinka 2017 společnosti Jelínek ložnice BETINA je po právu prezentována jako 
mladší sestra na trhu velmi úspěšné ložnice FLABO

Jídelní set GATTA, nově doplněný o TV skříňku a příborník, vyráběný v kombinaci 
masivu a třívrstvé biodesky produkované samotným výrobcem (KAPLAN NÁBYTEK)
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Váš partner pro povrchovou úpravu

Služby, které fungují 
okamžitě, ale i z 
dlouhodobého hlediska
Sherwin-Williams si uvědomuje, že služby vysoké kvality jsou stejně 
důležité jako vysoce kvalitní produkty. Proto naše expertní týmy neustále 
pracují na tom, aby naši zákazníci měli k dispozici ten nejlepší servis. 
To zahrnuje vše od vývoje produktů ušitých na míru přímo na vaši výrobu,
až po poradenství, jak nejlépe využít posledních technologických poznatků
ve vaší výrobě a včas. Pokud hledáte technologii povrchové úpravy 
optimální pro vaši výrobu, už nehledejte dál.

Těšíme se na Vás na našem stánku 
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