Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 26.3.2020
k vyhlášení výsledků ocenění NÁBYTEK ROKU 2020.
Právě dnes měl být v Praze - Letňanech zahájen veletrh nábytku a interiérů FOR
INTERIOR (v rámci souboru veletrhů FOR HABITAT). Bohužel nepříznivé okolnosti konání
veletrhu neumožnily. Ve čtvrtek 26. března 2020 v 10:15 hodin je vyhlášena cena
Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK ROKU 2020. Jedná se o jedenáctý oficiální ročník
ocenění NÁBYTEK ROKU.

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 je kolekce „CUBIX“,
kterou pro výrobní společnost RIM CZ s.r.o., navrhnul rakouský designér
Kai Stania.
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: „Řada

CUBIX vyniká velmi sofistikovaným zpracováním tématu, který je přítomný v oblasti designu sezení, již
od třicátých let minulého století. Minimalistické pojetí naprosto přesných exaktních geometrických
tvarů čalounění, posazených na jednoduché kovové podnoži, je vyváženou kompozicí hmot. Ta
odpovídá na současné pojetí špičkového interiéru pracovního prostoru. A to nejen v pracovnách
vrcholového managementu a v komerčních prostorech.
Svojí tvarovou lapidárností umožňuje tvůrci interiéru použití expresívního vyjádření v dalších prvcích a
kompozici prostoru. V principu velmi potřebný prvek pro interiérovou tvorbu“.

Luxusní křesla pro manažerské kanceláře, stylové lobby a designové kavárny představuje kolekce
CUBIX. Název vychází z elegantních kubických tvarů křesla. Sedák s pružným vlnovcem, kvalitní pěna
a měkký zádový polštář poskytují maximální komfort. Velká pozornost byla věnována všem detailům
včetně čalounění, které si skvěle rozumí s látkou i kůží. Kolekce CUBIX zahrnuje dvou – třímístné
sedačky, křesla a stolky. CUBIX vytváří skvělé místo pro neformální a odpočinkové sezení.
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje
za mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce)
o

Kolekce čalouněných křesel „MANTA“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o.,
design: Marek Šimunský
Manta je kolekce čalouněných křesel na centrálním chromovaném kříži. Název
Manta vychází z tvaru područek nejvyšší varianty, která odkazuje na siluetu
stejnojmenného mořského živočicha. Pro celou řadu je charakteristické bohaté
komfortní čalounění a dřevěné prvky podtrhující elegantní tvarosloví tohoto
modelu. Manta pokračuje v duchu ostatního sortimentu společnosti FORM a
využívá především tvarovaných překližek a jejich kombinování s materiály
dřevo-čalounění-kov. Kolekce zahrnuje také nízké křesílko, vysoké ve variantě
ušák a podnožku.

o

Židle „FUNGHI“, výrobní společnosti LD Seating s.r.o.,
design: Filip Streit
Ojedinělý design a variabilita barev i rozměrů dělá z Funghi kreativní řešení jak
do neformálních, tak i kancelářských prostor. Díky lehkosti a jednoduchosti
přenášení si může uživatel Funghi přizpůsobit různým potřebám sezení. Funghi,
tvarem inspirované houbou, je možné čalounit do dvou látek různých typů a
odstínů, barva plastu pod „kloboučkem“ je bílá, černá nebo šedá. Možnost
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výběru rozměru klobouku a velikosti nohy přizpůsobuje Funghi všem typům
kanceláří, open space prostorám, recepcím a relax zónám.
o

Kolekce křesílek a podnožek „OVAL“, výrobní společnosti mminterier
design: Boris Klimek, Lenka Damová
Kolekce Oval je inspirovaná přívětivými měkkými formami s důrazem na jejich
vzájemné proporce a napětí. Jednotlivé organické formy dávají vyniknout
citlivému tvarování a preciznímu střihu. Vysoké křeslo je vhodné i do veřejného
prostoru, kde vynikne jeho odvážná proporce, a vytváří dojem pohodlného
trůnu, který pohltí svého uživatele. Kolekce se skládá z vysokého křesla, které
lze doplnit o podhlavník, nízkého křesla a podnožky.

o

Židle „TRES“, výrobní společnosti SITUS furniture s.r.o.,
design: Petr Šebela
Tres je celomasivní židle unikátní řemeslným spojem sedáku, opěráku a zadní
nohy. Je charakteristická 3D tvarovanou ergonomií a nízkou hmotností.
Propracovaná ergonomie je výsledkem několikaletého vývoje, zkoušení a testů.
Společnost SITUS furniture s.r.o. se těmito postupy zabývá od doby svého
vzniku. Židle je vyrobena ze 100% masivu a ošetřena tvrdým voskovým olejem.
I po několikaletém intenzivním používání je možné židli přebrousit a přeolejovat
a vdechnout ji tak nový, svěží kabát.

o

Křeslo „GINGER“, výrobní společnosti TON a.s.,
design: Studio Yonoh
Křeslo Ginger představuje odlehčený design a jemně plynoucí organický tvar
spojený s pohodlím. Oblé tvary léčivého zázvorového kořene inspirovaly
designérské studio Yonoh k vytvoření polstrovaného modelu, který splňuje
nároky na pevnost konstrukce, avšak působí svěže a bez těžkopádnosti. Mírný
ohyb nožek odkazuje k srdci výroby značky TON. Opěradlo s područkami je
vytvořeno z jednoho kusu dřevěného výlisku očalouněného kvalitními
potahovými materiály a tvoří tak kompaktní celek. Díky tomu je Ginger velmi
pohodlný při zachování nízké hmotnosti.

o

Věšák „LOGS“, výrobní společnosti TON a.s.,
design: Studio BÜRO FAMOS
Věšák je vyroben z kousků kvalitního dřeva, které by však již nešly využít při
výrobě židlí. Logs byl v chráněné dílně pečlivě zabalen do obalu z výřezů
kartonů, sesbíraných po převozu židlí. Všechno se dá spálit… nebo přetvořit v
radost. Tak šup s ním na zeď!

V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2020“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce
v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny
firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství
v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s
důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat
designéry k tvůrčí aktivitě.
Nábytek je hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí
pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje
představenstvo Asociace českých nábytkářů.
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Členové hodnotitelské komise:
Složení komise (řazeno abecedně):
•
•
•
•
•

doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
MgA. Jaroslav Juřica, M.A.
Ing. arch. Lubomír Končinský
PhDr. Dagmar Koudelková,
Ing. Milan Vrbík

Více informací na www.czechfurniture.com .

Partneři a záštita:
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu interiérového
designu DESIGN SHAKER

ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto
akcím exkluzivní zázemí.
ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN,
FOR INTERIOR a DESIGN SHAKER. Soubor doplňuje jedenkrát za dva roky specializovaná
výstava svítidel, designu a příslušenství SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy
přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují
desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké množství zajímavých doprovodných
programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. Více na www.forinterior.cz .
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):
Blum, s.r.o.

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.
Kromě výroby nábytkového kování v osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním
závodě v Polsku a dvou závodech v USA, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém
nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také
výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní
záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé
životnosti. Více na www.blum.com .
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Démos trade, a.s.

Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku,
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven.
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com .
Dřevozpracující družstvo

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek,
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku.
Více na: www.ddl.cz .
Egger CZ s.r.o.

EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla,
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích
světa. Více na www.egger.com .
Hettich ČR k.s.

Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy,
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní
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techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s
aktivní podporou. Více na www.hettich.com .
KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé technologie a v mnoha
směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v inovacích svých produktů. Produkty
Kronospan mají široké spektrum uplatnění v interiéru i ve stavebnictví.

REHAU, s.r.o.

Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví,
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz .
ŠPINAR - software s.r.o.

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz .

Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 313 640

e-mail: acn@czechfurniture.com
http://www.czechfurniture.com

DIČ: CZ 71377077
IČO: 71377077

MA-DONA s.r.o.

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd.
Více na www.ma-dona.cz .
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ:

ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:
CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
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