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Vážení čitatelia, milí nábytkári a drevári, priatelia,

všetci túžime po príjemnom a útulnom domove, pretože nám prináša pocit radosti a uspoko-
jenia. Náš cieľ bol v začiatkoch dosiahnuť, aby sa všetci návštevníci aj na našom výstavisku 
počas veľtrhu Nábytok a bývanie cítili ako doma. Z ušľachtilej myšlienky vznikla krásna 
veľtrhová koncepcia a dnes podujatie patrí medzi najvýznamnejšie v strednej a východnej 
Európe. Je zároveň i miestom, kde nielen naši nábytkári a dizajnéri, ale aj drevári preukazujú 
svoju kreativitu a umenie, využívajúc na to prirodzený materiál – drevo vo všetkých jeho 
modifikáciách. Drevo a nábytkársky priemysel sú naozaj neodlúčiteľné a výsledkom ich 
vzájomného pôsobenia sú úžasné tvary a formy. 
Bývanie ako radosť, zdravé spanie či kvalitné varenie sú témy, ktoré rezonujú nielen v sú-
vislosti s tohtoročným veľtrhom, ale aj v každom z nás. Všetci snívame o harmonickom 
domove, ktorý ovplyvňuje celý náš život. Ako by mal takýto domov vyzerať? Verím, že aj 
túto otázku vám pomôže zodpovedať náš nábytkársky veľtrh. Alebo vám aspoň poskytneme tvorivú inšpiráciu. 
V dňoch 8. až 13. 3. 2011 sa v Nitre uskutoční dokonalý festival zmyslov, ktorý predstaví svet nábytku a dizajnu v celej nádhere. 
Utorok (8. 3.) je venovaný odborníkom a novinárom. Účasť takmer 400 vystavujúcich firiem naznačuje, že ide o podujatie, ktoré 
vysoko prekračuje domáce hranice. Každoročne ho navštívi takmer 70 000 návštevníkov. Aj v tomto roku tu bude možné objaviť 
súčasný moderný svetový dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami z Českej republiky, Talianska, 
Francúzska, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín. Okrem slovenských firiem sa priamo alebo v zastúpení na veľtrhu predstavia 
výrobcovia nábytku a bytových doplnkov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Talianska, Francúzska, Fínska, Poľska, Maďarska, 
Rumunska i niektorých ázijských štátov. Súčasťou veľtrhu je i výstava bytového textilu a kobercov Bytex. Rovnako ako Fórum 
dizajnu, ktoré prebieha s cieľom podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov – dizajnérov, ako aj kvalitnú domácu sériovú produkciu. 
Za jeho prípravu by som rada poďakovala Slovenskému centru dizajnu a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vďaka 
patrí i organizátorom odborných konferencií, ktoré sa uskutočnia počas veľtrhu so zameraním na nábytok a jeho trendy či zdravé 
bývanie. Každý účastník má možnosť dozvedieť sa mnoho nových informácií v oblasti legislatívy, potrieb pre nábytkárov, strojovo-
-technologických zariadení a dizajnu.  Verím, že zaujímavé bude i diskusné fórum Nábytok 2011, ktoré organizuje Zväz spracovateľov 
dreva SR s témami, zameranými na materiálové a dizajnové trendy, stav nábytkárskej výroby a trhu s nábytkom.

Všetkých srdečne pozývame!

Ing. Jarmila Lukáčová
manažérka veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre
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Jeden ze zajímavých prvků v kategorii 
kování pro čalounickou výrobu předsta-
vuje polohovatelný systém Variostretch 
ze sortimentu společnosti Hettich 
Franke. Je určen pro řešení polohova-
telných područek a hlavových opěr se-
dacího nábytku, a to speciálně u výrob-
ků, kde zádová a hlavová část opěradla, 
stejně jako pevný boční díl s pohyblivou 
područkou, jsou očalouněné jako jeden 
celek. Při takových aplikacích dochází 
zejména při použití jednodušších po-
hybových mechanismů v oblasti ohybu 
často ke krabacení potahových mate-
riálů, zvláště při použití usní. Kinetika 
kování Variostretch je řešena tak, aby 
k tomuto efektu nedocházelo nebo jen 
minimálně a výrobek díky tomu mohl 
získat vyšší estetickou hodnotu.

Pro zvýšení estetické hodnoty 
čalouněného nábytku

Každý výrobce čalouněného nábytku určeného především pro ná-
ročnější zákazníky ví, že vedle kvality a komfortu patří při výběru 
k rozhodujícím faktorům také estetický vzhled a zpracování detailů. 
Jednou z nejčastěji využívaných možností, jak zvýšit komfort seda-
cího nábytku, je integrace různých pohyblivých prvků umožňujících 
polohovatelnost některých funkčních částí, jako jsou područky, zá-
dové a hlavové opěry apod. Jejich použitím ale nemusí automaticky 
dojít také ke zvýšení kvality ani estetiky výrobku.

Polohovací kování Variostretch ve spodní sklopené poloze

Při vyklápění ramena směrem nahoru dochází současně ke zvedání celého kování

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz

Foto: archiv DM
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Kování bylo navrženo pro plně skryté 
zabudování do konstrukce a skládá 
se z několika částí: pevného nosného 
dílu, teleskopické lineárně posuvné 
jednotky a polohovatelného ramena 
Varioflex. Nosný díl je pevně připo-
jen ke kostře čalouněného nábytku. 
K němu je připevněna teleskopická 
jednotka, jejíž konec je osazen kováním 
Varioflex s otočně polohovatelným ra-
menem. Rameno, nastavitelné v něko-
lika úhlových pozicích v rozpětí 90°, je 
prostřednictvím mechanického páko-
vého převodu spojeno s pevným dílem. 
Při vodorovné poloze ramena (kolmo 
k ose teleskopické jednotky) se posuv-
ná jednotka nachází ve spodní poloze. 
U hotového výrobku se jedná o situaci, 
kdy se područka či hlavová opěra na-
chází ve sklopené (vodorovné) pozici. 
Při vyklápění ramena se díky pákovému 
pantografickému mechanismu posouvá 
celá jednotka ve směru své osy nahoru. 
Celková délka pohybu je 80 mm. Díky 
tomuto posuvu se (ve srovnání s jed-
noduchým otočným pohybem) hranice 
mezi tahovou a tlakovou vrstvou čalou-
nění posouvá k vnější straně područky 
či hlavové opěry, takže na vnější straně 
ohybu nedochází ke stlačování, což vý-
razně redukuje krabacení potahového 
materiálu.

Pro stejnou funkci – polohování opěr-
ných částí, lze využít i samotný systém 
Varioflex (nabízený bez teleskopické 
jednotky), a to hlavně v případech, kdy 
područku či hlavovou opěru řešíme jako 
samostatný prvek. Výrobce toto kování 
nedávno představil v nové variantě, 
u níž je pevná nosná část zhotovena 
z chromované ocelové kulatiny. Tento 
subtilní prvek, který je jedinou viditelnou 
částí kování na hotovém výrobku, se ke 
kostře připevňuje pomocí matice a závi-
tu na konci kulatiny. Díky své subtilnosti 
může být aplikován i na relativně velmi 
úzké části nábytku.

Díky kinetice kování Variostretch nedochází ke stlačování vnějších vrstev čalounění, což výrazně redukuje krabacení potaho-
vého materiálu na vnější straně ohybu

Použití polohovacího kování Varioflex pro hlavové opěrky řešené jako samostatné 
díly

Připevnění kování Varioflex k dřevěné kostře čalouněné pohovky
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Iba dokonale vyladené detaily 
vytvárajú dokonalý celok

Nábytková hrana je nevyhnutný prvok, ktorý výrazne ovplyvní celkový vzhľad nábytku z hľadiska 
funkčnosti a kvality. Nábytok navrhnutý s nápadom a fantáziou, podporený neobmedzenými mož-
nosťami výberu materiálov nám poskytne viac. Pocit pohodlia a domova.

V rámci našej spolupráce s najvýznam-
nejšími výrobcami laminovaných dre-
votrieskových dosiek vždy pohotovo 
reagujeme na nové dekory. 
V Hranipexe je naším cieľom a poslaním 
ponúknuť všetkým zákazníkom maxi-
málne identické ABS hrany nielen na 
už existujúce dekory, ale predovšetkým 
poskytnúť istotu, že novinky od výrob-
cov veľkoplošného materiálu sú pokryté 
identickými hranami.
Vďaka špičkovým technológiám našej 
výroby neponúkame len štandardné 
rozmery ABS hrán. Tieto sú samozrej-
mosťou. Hranipex ponúka osobný prí-
stup a s ním spojené široké možnosti 
vytvárania individuálneho dizajnu vášho 
nábytku.

Na rozmanité požiadavky atypických ší-
rok, hrúbok, dekorov a stupňov lesku 
reagujeme pružne a korektne. Naša ak-
tuálna Expres kolekcia obsahuje viac 
ako 660 dekorov ABS hrán. Stačí si 
len vybrať a využiť prednosti ABS hrán. 
Poznáte ich?

 ABS hrany zvyšujú bezpečnostné pa-
rametre vášho nábytku.

 ABS hrany sú stálofarebné.
 ABS hrany výrazne zvyšujú kvalitu 
a životnosť vášho nábytku.

 ABS hrany sú ľahko opracovateľné.
 ABS hrany nepoškodzujú vaše zdra-
vie.

 ABS hrany sú šetrné k životnému pros-
trediu.

 ABS hrany neobsahujú žiadne ťažké 
kovy.

Doprajte si hrany, ktoré s vašim nábytkom splynú. Foto: archív Hranipex

Aj lakované hrany vyrobíme oslňujúco identické. Foto: archív Hranipex
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Např. při čelním styku dílce s kartá-
čovým brusným válcem dochází k in-
tenzivnějšímu obrušování náběhových 
(příčně ke směru posuvu orientovaných) 
hran než hran podélných. Taková situa-
ce může nastat třeba při broušení dveř-
ních či okenních profilů nebo slepených 
vyprofilovaných rámů. Při ručním vedení 
dílce, kdy je toto riziko poněkud vyšší 
než u mechanických posuvů, se zmíně-
nému nežádoucímu efektu můžeme 
vyhnout např. dvoufázovým broušením 
s otočením obrobku, to znamená, že 
do pracovní oblasti brusného kartáče 
nikdy nenajíždíme čelem.

Zajímavé technické řešení pro ruč-
ní broušení profilových dílců, které 
zohledňuje požadavek na eliminaci 
čelního styku obrobku s brusným mé-
diem bez nutnosti otáčení, před časem 
představila např. německá společnost 
MB Maschinenbau. Inovované zaříze-
ní vychází ze stolové „hranové“ brusky 
Roba–Flat, vyvinuté zejména pro kuso-
vou výrobu oken, kde jako brusné mé-
dium slouží dva souběžné vedle sebe 
uložené vodorovné kartáčové pásy s vý-
měnnými brusnými segmenty (opěrné 
kartáčky s páskovým brusným plátnem), 
lišící se od sebe délkou a šířkou brus-
ných pásků. Oblast s kratšími a širšími 
pásky s celkovou šířkou pásu 150 mm 
je určena pro broušení plochých částí 
okenního dílce, zatímco oblast s delšími 
a užšími pásky s šířkou pásu 100 mm je 
určena pro broušení profilovaných částí 

obrobku. Pracovní délka brusné jed-
notky je cca 1200 mm. U inovovaného 
stroje je jeho celková délka prodlouže-
na téměř na dvojnásobek a pracovní stůl 
je osazen dvěma identickými brusnými 
jednotkami. Ty jsou ale vůči sobě orien-
továny zrcadlově, a to tak, že se pásy 
při broušení pohybují směrem od sebe. 
Mezi oběma jednotkami uprostřed pra-
covního stolu jsou příčně uloženy dva 
rovnoběžné vodorovné opěrné válce, 
sloužící jako dorazové a vodicí elementy 
pro přesnější ruční vedení broušeného 
kusu. Obsluha dílec přitlačuje ve svis-
lém směru k brusným kartáčům a sou-
časně jím pohybuje ve směru pohybu 
pásů (střídavě oběma směry), aby došlo 
k rovnoměrnému obroušení po celé dél-
ce. Díky pohybu pásů směrem od sebe 
nedochází k „agresivnímu“ obrušování 
příčných hran na čelech obrobku.

Broušení profilů brusnými kartáči

Na kvalitu povrchové úpravy jsou zákazníci stále náročnější, a to jak u nábytku, tak u stavebně-
-truhlářských výrobků. Tento fakt je mezi výrobci dobře znám, stejně jako to, že kvalitní povrchové 
úpravy lze jen stěží docílit bez kvalitní předchozí přípravy povrchu broušením. Nejproblematičtější 
z tohoto hlediska jsou zvláště profilované dílce. K nejznámějším metodám přípravy povrchu dřevě-
ných profilů patří broušení brusnými kartáči, které mají i tu vlastnost, že zároveň provedou „stržení“ 
ostrých hran, důležité pro zajištění rovnoměrného nánosu nátěrové hmoty na povrch dílce. Ne vždy 
je ale tento efekt žádoucí.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv DM

Bruska Robo–Flat se dvěma pracovní-
mi jednotkami se „zrcadlovým“ směrem 
chodu pásů

Systém výměnných zásuvných segmen-
tů, skládajících se z opěrných kartáčků 
a páskového brusného plátna

Postup při ručním broušení okenního vly-
su. Směrem od sebe pohybující se kartá-
če nestrhávají koncové příčné hrany
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Pro univerzální ruční 
broušení

Jednou z dalších zajímavých novinek 
firmy je univerzální bruska s názvem 
Roba–Multi Sand pro ruční broušení 
tvarových a profilových dílců, určená 
zvláště pro menší dílny či jako doplňkový 
stroj pro kusovou výrobu. Jako brusné 
nástroje využívá kartáčové válce s vý-
měnnými segmenty a umožňuje brou-
šení s ručním nebo mechanizovaným 
posuvem, v různých polohách podle 
charakteru a tvaru dílce, s vedením 
podél vodicích prvků nebo plně „od 
ruky“ atd.
Základ stroje tvoří ocelový podstavec 
v jehož horní části je na dvou verti-
kálních tyčích umístěna pracovní hla-
va se dvěma nezávislými jednotkami 
– horizontálním a vertikálním brusným 
kartáčovým válcem, každý poháněný 
vlastním elektromotorem. Vertikální 

tyče jsou v podstavci uloženy v lineár-
ním vedení a celou pracovní hlavu lze 
výškově přestavovat do libovolné polohy 
dle individuálních požadavků obsluhy. 
Zvedání či spouštění se provádí svislým 
šroubem, který se ovládá ručním kolem 
nebo pomocí akušroubováku.
Jednotka s vodorovným kartáčovým 
válcem je určena pro všechny druhy 
práce vyžadující agresivnější způsob 
broušení. Je vybavena spodním vodo-
rovným stolkem s motorickým posuvem 
materiálu. Ve stolku jsou zabudovány 
čtyři pogumované podávací válečky, 
poháněné přes řetězový převod společ-
ným elektromotorem. Dva horní výško-
vě přestavitelné ocelové válce, rovněž 
s pogumovaným povrchem, zajišťují 
přítlak obrobku k přednímu a zadnímu 
spodnímu válečku. Výšková poloha po-
suvného stolku je neměnná. Pracovní 
výška brusného kartáče podle tloušťky 
dílce se upravuje výškovým nastavením 

celé hlavy. Stolek je možné otočením 
o 180° v horizontální rovině přesunout 
do zadní polohy mimo dosah kartáče, 
ochranný kryt s odsávacím hrdlem, kte-
rý při spodním broušení zakrývá horní 
(nepracovní) část válce, se otočí do 
spodní pozice a jednotku lze používat 
pro ruční broušení různě tvarovaných 
dílců.
Jednotka se svislým kartáčem je vhodná 
např. pro broušení profilovaných hran 
nábytkových dvířek, ozdobných lišt 
apod. Je vybavena podpěrným pracov-
ním stolkem s děleným stavitelným vo-
dicím pravítkem. Stolek je pomocí dvou 
ocelových svislých tyčí uchycen k vodo-
rovně posuvné konzole, a jeho polohu 
vůči brusnému válci lze vertikálně i hori-
zontálně upravovat. Pracovní deska stol-
ku je trvale ve vodorovné pozici, brusný 
válec však lze naklápět do šikmé polohy, 
což umožňuje účinnější broušení šikmo 
orientovaných profilů.

Univerzální kartáčová bruska Roba–Multi Sand s vodorovnou a svislou brusnou 
jednotkou. Vodorovná jednotka je nastavena v pozici spodního broušení s mecha-
nickým posuvem dílců

Výškové přestavování pracovní hlavy 
pomocí akušroubováku

Spodní stolek s motoricky poháněnými válečky a horními 
přítlačnými válci Ruční způsob broušení na vodorovném válci
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Výroba oken a dveří 
na CNC strojích BIESSE

Historie společnosti BIESSE 
od roku 1969

 1969 – pan Giancarlo Selci založil 
BIESSE. Firma začíná vyrábět stroje 
pro opracování dřeva.

 1980-89 – rozšiřuje se výrobní řada a začíná rozdělení v oboru opracování 
skla a kamene 

 1990-99 – rozšiřování na zahraniční 
trhy, investice a racionalizace struk-
tury společnosti

 2001 – vstup na burzu v Miláně v seg-
mentu STAR 

 2006-07 – koupě společnosti Bre.Ma 
a AGM Inc. (USA) 

 2008 – výstavba nového závodu 
v Bangalore v Indii, který se stal prv-
ním výrobním závodem mimo Itálii pro 
asijské trhy

 2009 – otevření poboček BIESSE 
Schweiz v Lucernu a BIESSE Middle 
East v Dubaji 

 2011 – koupě společnosti VIET LEVI-
GATRICI 

 2011 – BIESSE zahrnuje 6 výrobních 
závodů, vlastní 210 patentů a má sko-
ro 2300 zaměstnanců.

Divize dřeva

 Divize konstruuje, vyrábí a prodává 
širokou řadu strojů pro dřevařský prů-
mysl.

 Výroba se zaměřuje na číslicově ří-
zené stroje, které představují obor 
s největším růstem a rozvojem (www.
biesse.com).

Rozvoj počítačových technologií v po-
sledních letech vedl k intenzivnímu vývoji 
CNC obráběcích center vhodných k ob-
rábění zejména plošných dílců. Výrobci 
samozřejmě hledají možnosti dalšího 
uplatnění těchto typů strojů v dalších ob-
lastech dřevařské výroby. Jedna z těch-
to oblastí je výroba dřevěných tvarových 
atypických oken, mezi která můžeme 
zařadit všechna oblouková, trojúhelníko-
vá a lichoběžníková okna. Většina výrob-
ců nedisponuje odpovídající produktivní 

CNC obráběcí centrum ROVER C6.65

Autor: Ing. Stanislav Beran
TEKMA, spol. s r.o., Brno
Kontakt: tekma@tekma.cz
Foto: archiv BIESSE
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technolo-
gií na tuto výro-

bu a tyto zakázky se vyrábí 
tradičním způsobem na 
spodních frézkách či za 

použití různých frézovacích 
přípravků. Samozřejmostí je nízká pro-
duktivita a tím vysoká cena těchto výrob-
ků. Jednou z cest jak zefektivnit výrobu 
těchto atypických komponentů je jejich 
výroba na CNC strojích. V posledních 
letech se věnuje velké úsilí výrobců 
těchto strojů do zlepšení upínání dílců, 
softwarového vybavení, a tím zvýšení 
výstupní kapacity výrobků.

Společnost BIESSE disponuje ve svém 
výrobním portfoliu následující modely  
CNC strojů vhodných pro efektivní výro-
bu dveřních a okenních komponentů:

 ROVER A
 ROVER B      ROVER B WMS
 ROVER C     ROVER C WMS
 UNIPROOF
 UNIWIN HP

ROVER B WMS – výrobní 
buňka

 Ve výrobní řadě ROVER se jedná 
o první ucelenou výrobní buňku pro 
kompletní opracování vlysu bez ma-
nipulace obsluhou.

 Dvě rozměrové řady v ose X 4890mm 
a 6490 mm.

 Plně automatizovaný systém manipu-
lace s vlysy bez zásahu obsluhy.

 Provedení stroje se 4 interpolovanými 
pracovními osami X, Y, Z a C.

 Automatické nastavování polohy pra-
covního stolu EPS na základě obrá-
běcího programu.

 Stroj je vhodný k výrobě jak výrobních 
sérií, tak i k výrobě jednotlivých oken/
dveří v kusových sériích.

 Díky automatizovanému nakládání/vy-
kládání a elektronickému polohování 
pracovního stolu je průměrný výrobní 
čas jednoho okenního kompletu se 
všemi požadovanými technologický-
mi operacemi na všech vlysech cca 
25 minut. (dvoukřídlé okno – 12 ks 
vlysů).

 Plná softwarová komunikace s do-
stupnými CAD-CAM programovacími 
systémy na trhu jak standardními tak 
speciálně vyvinutými pro programo-
vání oken a dveří.

 Samozřejmostí je možnost obrábět 
okenní/dveřní komponenty s oběma 
disponibilními typy rohových spojů 
– čep/rozpor nebo profil/kontra profil 
se spojovacím kolíkem.

 Frézovací elektrovřeteno typu PEAK 
POWER s výkonem 9 kW (S1) od 
6000 ot./min. a 11 kW (S6) od 6000 
ot./min., upínacím systémem HSK 
63F s kapalinovým chlazením.

 Počet uskladněných nástrojů v něko-
lika možných zásobnících dosahuje 
kapacitu od 22 až do 74 ks.

 Pro uskladnění velko-průměrových 
nástrojů se používá řetězový typ do-
pravníku s velkou roztečí dvou sou-
sedních pozic až 180 mm.

 Integrovaná vrtací hlava BH25 pro 
všechny požadované vrtací operace 
s vlastním invertorem.

 Možnost vložení dalších integrovaných 
obráběcích jednotek – řezací, dlabací 
s vlastní rotací 360 stupňů.

Kontakty:

TEKMA SK, spol. s r.o.
Hliník nad Váhom 40
014 01 Bytča, SK
Tel.: +421 41 5522 308
Fax: +421 41 5522 348
e-mail: tekma@tekma.sk
www.tekma.sk

TEKMA, spol. s r.o.
Jiránkova 31
618 00 Brno, CZ
Tel.: +420 548 212 320
Fax: +420 548 211 345
e-mail: tekma@tekma.cz
www.tekma.cz

CNC obráběcí centrum ROVER B WMS
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Od roku 2003, kedy bola pásová píla WM3000 (jej predchodcom bola LT300) skonštruovaná, 
mnohí spracovatelia dreva ocenili jej rýchlosť, produktivitu, výkonnosť, pohodlie pre operátora 
a predovšetkým jej kvalitné rezné vlastnosti. Napríklad v Lotyšsku sa stala píla WM3000 taká 
populárna, že dnes má táto krajina najväčší počet píl na obyvateľa. Drevospracujúci priemysel 
v Lotyšsku je jedným z mála zastabilizovaných odvetví, ktoré ponúka pracovné miesta a prináša 
zisk podnikateľom aj v období recesie.

Firma Wood-Mizer vytvorila 
modernejšiu pásovú pílu WM3500

Po dlhej stagnácii sa začína trh oživo-
vať. Firma Wood-Mizer prichádza na 
trh s vynovenou priemyselnou pásovou 
pílou WM3500, ktorá poskytne svojim 
majiteľom vyššiu produktivitu a rých-
lu návratnosť investícií. Špecifickou 
črtou WM3500 je vylepšený dizajn, 
ktorý zvyšuje funkčnosť pásovej píly. 
Predovšetkým širší vstup umožňuje 
spracovať väčšie kmene až do priemeru 
jedného metra (predchodca WM3000 
len do priemeru 91 cm). Spolu s dlhším 
lôžkom sa stáva proces rezania jedno-
duchší a efektívnejší.
Hydraulický systém na manipuláciu 
s kmeňmi je vynovený. V porovnaní 
s WM3000 má pásová píla WM3500 
dva reťazové obracače kmeňov a tri 
bočné opierky. Navyše nová hydraulika 
funguje rýchlejšie o 25 až 40 % vďa-
ka výkonnejšiemu čerpadlu a motoru. 
Novinkou je aj tempomat, ktorý auto-
maticky nastaví reznú rýchlosť na maxi-
mum podľa typu kmeňa, čím sa docieli 
najvyššia kvalita dreva po spracovaní. 
Príkon hlavného elektrického motora je 
22 kW, pričom na chod celého zariade-
nia je potrebných približne 60 kW. 
Po technickej stránke došlo tiež k zme-
nám. Píla WM 3000 mala všetky káb-
le uložené v drážkach pozdĺž stroja. 
Vynovená WM3500 má „pantograf“ 
(zberač káblov), ktorý rýchlo presunie 
káble nad pílou. Takto sú káble dobre 
chránené od prachu a pilín a pri tech-
nickej údržbe je píla ľahko prístupná. 
Na druhej strane si však “pantograf” 
vyžaduje väčší priestor ako do šírky, 
tak aj do výšky.
Wood-Mizer ponúka k novej píle aj mož-
nosť dokúpenia podávača materiálu. 
Kmene sú sústredené na hydraulickej 

plošine na kmene a po jednom sú nakla-
dané na pílu. Zabudovaný systém odo-
berania dosiek prepraví hotový materiál 
na prepravník a následne na prepravný 
stôl. Všetky funkcie píly ako aj hydrauli-
ku má na starosti jeden operátor. 
S novou priemyselnou pílou WM3500 
sa dá dosiahnuť maximálny výkon, čo 
bolo predtým pre pásovú pílu nepred-
staviteľné. Navyše spracuje aj tvrdé 
drevo a kmene veľkých rozmerov.
Prvý krát sa píla WM3500 inštalovala 
v Poľsku. Veľký výrobcovia reziva ako 
napríklad TARTAK OLCZYK kupujú píly 
na špeciálne účely. TARTAK OLCZYK je 
zákazníkom firmy Wood-Mizer od roku 
1991 a má skúsenosti s pílou LT40. Na 
jar roku 2010 si firma kúpila WM3500 
s hydraulickou plošinou na kmene a šik-
mý dopravník ako aj priemyselnú brúsku 
pásov. Celé zariadenie bolo nainštalo-
vané tímom technikov z Wood-Mizeru, 
ktorí potom školili operátorov ako ob-
sluhovať pílu. Firma TARTAK OLCZYK 
má nemeckú výrobnú linku na porez 
kmeňov s priemerom do 50 cm. Píla 
WM3500 len doplnila sériu strojov. 
Používajú ju na porez kmeňov, ktoré sa 
nedajú ľahko spracovať. Je to oveľa jed-
noduchšie a hlavne lacnejšie spracovať 
takéto kmene na pásovej píle, pretože 
ak sa aj poškodí pílový pás, je lacnejšie 
ho vymeniť za nový. Náklady sú asi 26 
eur, čo je neporovnateľné s nemeckou 
linkou, kde je cena 10x vyššia. Pílu 
WM3500 používajú na rezanie borovi-
cového, smrekového a dubového dreva 
a tiež aj jaseňa s produktivitou cca 20 m3 
za deň, čo presne korešponduje s maji-
teľovými požiadavkami. Manažéri z firmy 
TARTAK OLCZYK sa vyjadrujú len pozi-
tívne o ich novej píle WM3500.

Kontakt:

Wood-Mizer Danubia, s. r. o.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk 
www.woodmizer.sk

Na priemyselnej píle WM3500 firma  
TARTAK OLCZYK vyprodukuje cca 20 m3 
počas jednej zmeny. Foto: archív Wood-
Mizer

Do 31. 5. 2011 ponúkame pílu 
WM3000 za špeciálnu cenu. Pre 
viac informácií prosím kontaktuj-
te firmu Wood-Mizer Danubia.
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Najväčší výrobca nárezových píl firma HOLZMA – súčasť koncernu HOMAG Group AG predstavil 
v závere roka 2010 nový model stroja na delenie platňového materiálu. Koncept vynoveného radu 
píly HPP 350 je odvodený v základnom vyhotovení z dlhoročne vyrábaného typu. Viaceré vylepšenia 
dodali stroju zvýšený výkon pri nižších energetických nárokoch s oveľa vyššou kvalitou rezu!!!

Nové CNC nárezové centrum HOLZMA HPP 350

Najmodernejšia technika eco
Line ušetrí až 20 % energie

Aj v sériovom vyhotovení má Standby 
spínač pre hlavný pílový motor. Hlavný 
motor je po odrezaní v energeticky ne-
náročnom „spánku“ – v režime čakania. 
Motory sú v novom vyhotovení v ener-
getickej triede 1, s menším odberom pri 
rovnakom výkone. Hlavný pílový motor 
je ovládaný cez moderný „Bypass“. 
HOLZMA monitor stráži spotrebu ener-
gie. Vzduchové stoly sú tiež inteligentné 
– podľa veľkosti materiálu sa aktivuje 
a ovláda množstvo vzduchu. Vďaka op-
timalizácii odsávania je nízka potreba 
odsávaného vzduchu.
Prioritou nového stroja HOLZMA stále 
zostáva presnosť a kvalita rezu. Z toho 
dôvodu použili do nárezovej píly kon-
štrukčné špeciality dosiaľ používané 
len pri vyšších typových radách (HPP 
530) určených hlavne na veľkosériovú 
hromadnú výrobu (Industry).

 Hlavný pílový motor je stabilne ulo-
žený, do rezu sa vysúva „len“ pílový 
kotúč. Výsledkom je vyššia presnosť, 
nižšie energetické zaťaženie, menej 
vibrácií.

 Odsávacie otvory sú umiestnené aj 
v uhlovom pravítku – čistý doraz, vyš-
šia presnosť.

 Špeciálne tvarované dráhy pre odsá-
vanie pilín sú zospodu v stole – čistý 
stôl, nižšia spotreba odsávania.

 Samonapínacie kladky pre vedenie 
pílového vozíka – trvalá istota pres-
nosti vedenia.

 Samonastaviteľný predrez – patent 
pre spodnú kameru a automatické 
prestavenie.

 „Dvojprstové“ upínacie klieštiny pre 
bezpečné posúvanie materiálu.

 Špeciálne vyriešené upínanie pre ma-
teriály s presahom dyhy.

 Konštrukcia stola (ergonomická výška 
920 mm) zabraňuje poškodeniu pílo-
vého kotúča pri výbehu z obrobku.

 Bočný prítlak – patent HOLZMA, 
vhodný aj pre tenké materiály – ušetrí 
až 25 % času.

 Prestavovanie tlaku prítlačného trám-
ca – viac platní vytvára vyšší prítlak.

 Prehľadné okno pre vizuálnu kontrolu 
pracovného priestoru obsluhou.

Schnitt-Profi(t)

Algoritmus pre optimalizáciu nárezových 
plánov vyvíjali 30 rokov. Výsledkom je 
nový softvér s viacerými úrovňami vyho-
tovenia. Momentálne je najpredávanej-
ším optimalizačným programom. Typy: 

 Lite – pre malé firmy a živnostníkov. 
 Schnitt-Profi(t) PRACTIV – pre stred-
ne veľkých výrobcov.

 Schnitt-Profi(t) PROFILINE – optima-
lizácia pre veľkých výrobcov nábytku 
(segment Industry).

Dodávky softvéru Schnitt-Profi(t) s rôz-
nymi modulmi tvoria všestrannosť a pro-
fesionálne využitie. 

 Veľká úspora materiálu

 Úspora v evidencii využiteľných zbyt-
kov

 Zadanie parametrov rezu pre každý 
materiál (vysoký lesk, dyha, lamino)

 Optimalizácia v závislosti na formáte 
 Optimalizácia na základe predošlých 
porezov

 Optimalizácia plochy a času

Pílu možno prepojiť so skladovým po-
dávačom materiálu BARGSTEDT s rov-
nakým softvérom, čo umožní za hodinu 
spracovať až 100 m3 dosiek.

Zástupca všetkých výrobných 
technológií HOMAG Group v SR:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5249 160, 5321 628
Fax: 045/5249 169 
E-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk
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3-osá CNC frézka Alfa

Při opracovávání částí stavebně-truhlář-
ských výrobků se pracuje s dílci větších 
rozměrů. I s ohledem na jejich váhu by 
byla manipulace více namáhavá. 3-osá 
CNC frézka Alfa umožňuje zahlubování 
dřevěných dílců o maximální šířce 180 
mm, výšce 100 mm a délce 2800 mm. 
Její hlavní součásti jsou na základech 
fixní horizontální stůl, horní mobilní 
CNC frézka posouvatelná v osách x, y, 
z a pneumatický upevňovací systém. 
Nástroji jsou frézy se stopkou pro mon-
táž na vřeteno, nebo zásuvného typu 
s předpokladem vložení řezných des-

tiček. Zpravidla používané cylindrické 
frézy umožňují průchod celou šíří ob-
ráběného dílce, nezanechávají stopy 
po několika opakovaných průjezdech. 
Pohyb po osách je číslicově řízen a na 
základě předvoleného programu přesou-

vá nastavenou operaci k provedení po 
celé délce opracovávaného dílce. K ob-
sluze stroje i při velkých rozměrech díl-
ce postačí jeden pracovník. Obráběný 
dílec je posouván pneumatickými vá-
lečky. Pracovní režim ovládání může být 
pomocí zařízení Power 1000 přepínán 
i na ruční režim. Minimální průměr frézy 
činí 3 mm, maximální 20 mm. Rozměry 
pracovního stolu činí 3000 x 180 mm, 
rychlost v ose x 35 m/min., v ostatních 
osách 6 m/min. Instalovaný výkon je 
5,7 kW a hmotnost stroje 1250 kg.

Spinamatic 860/93

Při hromadnějším opracovávání ploš-
ných dílců jsou používány speciální 
vrtací stroje nebo četná CNC centra. 
Spojení plošných dílců, rámů a jiných 
součástí předchází narážení kolíčků. 
Pro menší dílny lze využít popisovaný 
stroj, umožňující vrtání otvorů do hran 
dílců, vstřiknutí lepidla do otvorů a za-
ražení kolíčků. Stroj je vybaven 21 vr-
tacími vřeteny s pevnou roztečí 32 mm. 
Počet narážejících jednotek není shod-
ní s počtem vrtacích. Zarážet je mož-
né současně kolíčky ze zásobníku na 
6 zvolených místech přičemž lze na 

Zajímavosti v technologii obrábění

Autor: Ing. Karel Hlaváček
Kontakt: Ing.Karel.Hlavacek@seznam.cz

Foto: autor

Pohled na CNC frézku Alfa

Pracovní stůl CNC frézky Alfa
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přání zákazníka počet zarážecích vřeten i zvýšit. Celková 
šíře opracovávaného dílce je 860 mm. Oproti předchozím 
strojům jiných značek lze zarážet kolíčky o průměrech 6 – 8 
mm a 10 – 12 mm o délce 25 – 60 mm. Doba vrtání a nara-
žení činí maximálně 6 vteřin. Velikost stroje 1600 x 1600 x 
1760 mm o hmotnosti 700 kg. V poslední době je výrazněji 
poptáván stroj Multipoint s CNC řízenou vrtací a narážecí 
hlavou s možností vrtání otvorů do plochy.

Automatické přestavení začisťovacích fréz

V konkurenčním vývoji olepovacích strojů lze zaznamená-
vat drobné, byť výrazné zlepšování kvality opracování hran. 
Posledním zatím známým zlepšením je odstavitelné a přiřa-
ditelné nastavení plošných a rádiusových cidlin ovládaných 
z panelu (displeje) na dálku. Toto vybavení u strojů FELDER je 
označováno e-motion plus a patří do výbavy na přání zákazní-
ka. Plošné cidliny odstraňují případné zbytky lepidla ze spáry 
mezi hranou a olepovaným dílcem. Profilové cidliny zabez-
pečí velmi hladký povrch profilu hrany s radiusem 2 a 3 mm. 
Vzduchové trysky zajišťují odstranění seříznutého zbytku hra-
ny a čistotu na celé ploše. Ovládání přisazení nebo odstavení 
cidlin je prováděno pneumaticky z ovládacího panelu.

Speciální vrtací stroj Spinamatic 860/93

V cidlinových blocích stroje jsou uloženy dvě předpružené na 
sobě nezávislé cidliny. Foto: archiv FELDER

www.interzum.com

TECHNIKA A DESIGN 
JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU.

OBOJÍ UVIDÍŠ 
NA INTERZUM. 

Vizionářské technologie a inovační design na nej-

významnějším světovém veletrhu, který spojuje obojí : 

interzum Vám představí celý svět staveb interiérů 

a dokončování nábytku ve čtyřech dnech. Na veletrhu 

interzum získáte přehled o inovacích mezinárodních 

Key Player a zažijete impulsy z celého Vašeho oboru. 

Globální event, na kterém nesmíte chybět ani Vy.

interzum : start do budoucnosti.

Ušetříte čas a peníze !
Online registrace, nákup vstupenek.
www.interzum.com

interzum
Kolín nad Rýnem 25. – 28.  05.  2011

Výhradní zastoupení Koelnmesse pro ČR a SR
Ing. Jan Besperát
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Tel.  + 420 2 61910173, + 420 602 373678
Fax +420 2 61912080
besperat@koelnmesse.cz
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V záujme zachovania dlhodobej životnosti a prirodzenej krásy dre-
va je potrebné venovať maximálnu pozornosť výberu hodnotných 
materiálov na úpravu drevených povrchov. Renomovaná nemecká 
značka CLOU sa už takmer 100 rokov zaoberá vývojom a výrobou 
kvalitných, zdravotne a ekologicky vyhovujúcich materiálov, ktoré 
slúžia na profesionálnu povrchovú úpravu všetkých druhov dreve-
ných povrchov v interiéri a exteriéri, drevených podláh, schodísk, 
nábytku, okien a dverí.

Oleje a vosky

V súčasnosti užívatelia uprednostňujú 
prírodné povrchové úpravy, akými sú 
olejovanie a voskovanie. 

Výhody olejov a voskov
 zachovávajú prírodný charakter dre-
va,

 oleje impregnujú drevo do hĺbky a vos-
ky navyše vytvárajú na povrchu tenký 
film,

 v prípade poškodenia povrchu je mož-
ná jednoduchá lokálna oprava,

 drevo má otvorené póry a prepúšťa 
paru,

 po zaschnutí spevnia povrch, ktorý 
ostáva nelepivý a nepriťahuje prach 
a špinu,

 odolávajú vode a všetkým chemiká-
liám, bežne používaným v domác-
nosti.

CLOU ponúka kvalitné, ekologicky 
a zdravotne vyhovujúce oleje, olejo-
-vosky a vosky na hodnotnú povrchovú 
úpravu aj veľmi zaťažovaných drevených 
povrchov, akými sú napríklad schodiská, 
podlahy, pracovné dosky stolov a po-
dobne.
Pre ľudí s pozitívnym vzťahom k príro-
de a priaznivcov nelakovanej úpravy 
drevených povrchov je vhodný CLOU 
HARTÖL (tvrdený olej), ktorý je na báze 
ľanového oleja a ďalších rastlinných 
olejov, lisovaných za studena, karnaub-
ských voskov s vytvrdzujúcou zložkou 
kalafúny. Predstavuje tradičnú alternatí-
vu úpravy drevených plôch. HARTÖL sa 
ľahko natiera, odoláva mechanickému  
zaťaženiu, vode a mnohým domácim 
chemikáliám. 

Prírodnú povrchovú úpravu so zvýšenou 
mechanickou odolnosťou možno do-
siahnuť pomocou oleja s vyšším obsa-
hom vosku. Voskový olej HARTWACHS-
ÖL je vhodný na schodiská, podlahy, 
pracovné dosky a stoly. Odoláva oderu, 
chemikáliám a má dlhú životnosťou.
Všetky oleje a vosky značky CLOU spĺ-
ňajú normu EN 71, časť 3, o vhodnosti 
na povrchovú úpravu detských hračiek 
a detského nábytku. Vyhovujú aj po-
žiadavkám §35 Zákona o potravinách 
a spotrebnom tovare (odolnosť proti 
slinám a potu podľa predošlej normy 
DIN 53160).
Rodiny s malými deťmi majú zvýšené 
nároky na hygienu. Na povrchu podláh, 
detského nábytku, hračiek, prebaľova-
cích stolov, pracovných dosiek, jedá-
lenských stolov a drevených dverí sa 
nachádzajú baktérie a plesne. Všetky 
tieto plochy možno teraz rýchlo, jedno-
ducho a trvale chrániť proti baktériám 
a plesniam bez použitia agresívnych 
dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. 
Riešením je novinka značky CLOU, kto-
rá umožňuje prírodnú povrchovú úpravu 
s antibakteriálnou ochranou. 
HARTWACHS-ÖL antibakterial je tvr-
dý voskový olej s antibakteriálnym účin-
kom na báze nano-technológie s čias-
točkami striebra. Vďaka nej upravená 
plocha odoláva baktériám a plesniam. 
Využiť ho možno vo všetkých zariade-
niach s požiadavkami na antibakteriálnu 
ochranu, akými sú napríklad kuchyne, 
nemocnice, lekárne, školy, škôlky, je-
dálne, reštaurácie a všade tam, kde je 
požiadavka na hygienu, čistotu a ochra-
nu zdravia.

Novinka CLOU BRILLANTÖL – olej 
s briliantovým efektom – vytvára na 
povrchu zaujímavý strieborno-trblieta-
vý efekt na potlačenie prirodzeného 
žltnutia dreva. Zároveň je vhodný na 
renováciu už zažltnutých plôch a na 
ich oživenie. 
Všetky oleje a vosky CLOU sa štandard-
ne dodávajú v bezfarebnom vyhotovení. 
Výnimkou je tvrdený olej HARTÖL, ktorý 
je k dispozícii aj v svetlohnedom a červe-
nohnedom vyhotovení. Bezfarebné ole-
je a vosky CLOU je však možné prifarbiť 
špeciálnymi pigmentovými pastami, 
ktoré sú takisto v ponuke CLOU.

Dovoz, distribúciu a poradenstvo vám 
ochotne poskytne výhradné zastúpenie 
značky CLOU na Slovensku, spoloč-
nosť CLOU SLOVAKIA, s. r. o. 

Kontakt:

CLOU SLOVAKIA, s. r. o.
Levočská 4
080 01 Prešov
tel.: 051/771 82 87
fax: 051/749 59 12
mobil: 0905 423 581
e-mail: clou@clou.sk
www.clou.sk
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Ľudia, ktorí okná kupujú, najčastejšie hľadajú jednoduchosť, bezúdržbovosť a dlhú životnosť. Toto 
sú aj časté dôvody, prečo sa nerozhodnú pre drevené okná. So systémom HighRes® sú dnes všetky 
tieto obmedzenia minulosťou. Prevratná technológia vyvinutá na základe najnovších poznatkov vedy 
a techniky priniesla na trh aj povrchovú úpravu okien, ktorá vyhráva boj s časom.

HighRes® – perfektný vzhľad 
vašich okien aj bez ošetrovania! 

fo
to

: J
os

ko

Pre perfektny 
vzhlad Vasich 
okien

Garantovanych 
10 rokov bez 
udrzby

Setr  Vas cas 
a peniaze

  
www.adler.sk • tel: +421 46 519 96 21

   

  
www.adlercesko.cz • tel: +420 544 211 930

Výhody systému HighRes®

 Perfektný vzhľad vašich okien s ma-
ximálnou ochranou

 Garantovaných 10 rokov aj bez údrž-
by

 Jednoducho a nenáročne
 Vaša nová marketingová stratégia

Garantovaných 10 rokov aj bez údrž-
by

 Garancia 10 ročnej záruky pri dodr-
žaní štandardných a uznávaných po-
stupov pri výrobe okien a povrchovej 
úprave. 

 Bez ďalších podmienok a zbytočnej 
administrácie.

 Podmienkou záruky nie je pravidelné 
ošetrovanie súpravou na ošetrovanie 
a údržbu okien!

Jednoducho a nenáročne
 Úplne identický trojkrokový technolo-
gický postup ako pri Generácii 3

 Bez akýchkoľvek zvýšených nárokov 
na spracovateľnosť

Pre perfektný vzhľad vašich okien 
s maximálnou ochranou

 Výborná UV ochrana pri všetkých fa-
rebných odtieňoch

 Rovnofarebnosť a svetlostálosť povr-
chov

 Vysoká pružnosť
 Výborná ochrana proti škodcom
 Vysoká ochrana voči mechanickému 
poškodeniu

 Optimálna priľnavosť
 Výborná odolnosť voči vode, ale 
napriek tomu výborná paropriepust-
nosť

Vaša nová marketingová stratégia
 Doprajte zákazníkom, aby sa z krásy 
drevených okien tešili viac než 10 ro-
kov

 Dajte im na výber: 10 ročná záruka aj 
bez ošetrovania náteru alebo s ošet-
rovaním ešte zvýšená životnosť

 Ošetrovanie okien súpravou na ošet-
rovanie a údržbu okien už nie je pod-
mienkou záruky!

Zaujíma vás niečo viac o systéme High-
Res® a 10 ročnej záruke? Kontaktujte 
firmu Adler! Je tu pre vás obchodno-
-technický tím skúsených ľudí, ktorým 
záleží na naozaj kvalitných drevených 
oknách a spokojných zákazníkoch. 
Pomôžte nám prinavrátiť dreveným ok-
nám svoje prvenstvo na stavebnom trhu, 
ktoré si  bezpochyby zaslúžia.
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Jednoduchý a intuitivní, ne tak složitý na ovládání jako programy CAD/CAM, umožňuje však rychlé 
navrhování nábytkových konstrukcí a celých interiérů s výslednou 3D vizualizací. Výstupem pro 
výrobu může být např. přesný kusovník, výrobní výkresy či nářezový plán.

Řeč je o programu PRO100 firmy Ecru 
Software, určeném především pro zakáz-
kové výrobce nábytku, prodejce nábytku 
a truhlářské firmy. Na tuzemském trhu je 
prodáván již od roku 2003 a k dnešnímu 
dni firma registruje tisíce prodaných li-
cencí. O jeho uživatelské jednoduchosti 
svědčí např. fakt, že i když prodejce soft-
waru nabízí bezplatné zaškolení, není 
tato služba takřka vůbec využívána.
Program PRO100 je plně kompatibilní 
se všemi operačními systémy Windows 
(včetně Win 7). Navrhování se provádí 
intuitivně – sestavováním nábytkových 
modulů z jednotlivých dílců a kompo-
nentů přímo v 3D prostředí. Virtuální 
prostor může být zobrazen v šesti růz-
ných pohledech a v perspektivě. Pro 
navrhování můžeme využít již hotové 
moduly a komponenty z bohatě zásobe-
né knihovny, které lze dle potřeby mo-
difikovat a vytvářet tak vlastní výrobkové 
řady, nebo můžeme snadno vytvářet 
vlastní atypické prvky dle individuálních 
požadavků zákazníka.
Při individuálním projektování pracujeme 
s již hotovým objektem – deskou, kterou 
si jedním kliknutím umístíme na libovol-
nou stěnu či podlahu virtuální místnosti. 
Desky se chovají jako reálný materiál, 
takže je lze dorazit těsně k sobě, aniž 
by došlo k jejich vzájemnému průniku. 

Vlastnosti desky (rozměry, tvar a dezén) 
můžeme spolu s jejím názvem nadefino-
vat předem a kdykoliv během práce je 
můžeme změnit. A to buď parametricky, 
tzn. zadáním přesných údajů k přísluš-
ným parametrům, anebo mechanicky, tj. 
tažením pomocí myši, přičemž se auto-
maticky přizpůsobují všechny rozměro-
vé údaje. Určité rozměry lze uzamknout, 
aby se při následných změnách tvaru 
a velikosti sestavy neměnily. Tloušťka 
materiálu se uzamyká automaticky.
K vytváření nepravidelných tvarů (licho-
běžníky, mnohoúhelníky, ovály, oblouky 
aj.) slouží tvarový editor, který zobrazuje 
kótování dílce včetně hodnot úhlů a po-
loměrů oblouků. Dezén a barvu objek-
tu změníme jednoduchým přetažením 
myší vybraného materiálu z knihovny 
nebo hromadnou záměnou jedné bar-
vy či textury za jinou. Knihovna obsa-

huje aktuální nabídku dezénů předních 
dodavatelů laminovaných desek na trhu 
a je průběžně aktualizována. Mohou být 
použity i jiné dezény, nafocené nebo sta-
žené z internetu. Sestavený nábytek lze 
vybavit dalšími doplňky z knihovny, jako 
jsou úchytky, nožičky, drátěné programy, 
svítidla, kuchyňské spotřebiče apod.
Pro výrobu je možné vytisknout kótova-
né technické nákresy. Samozřejmostí 
je přesný kusovník, výpočet spotřeby 
materiálů nebo cenová kalkulace pro 
zákazníka dle předem nadefinovaných 
jednotkových cen. Software rovněž 
spolupracuje s modulem pro optimaliza-
ci nářezového plánu, který firma nabízí 
jako samostatný program.
Aktuální verze programu PRO100 obsa-
huje nový modul vizualizace, která je 
tak podstatně rychlejší a kvalitnější, než 
tomu bylo u dřívějších verzí. K dalším 
důležitým změnám patří zejména zave-
dení celé řady nových funkcí souvisejí-
cích s kvalitou a způsobem vykreslování 
vizualizace projektu: Zrcadlení s nasta-
vitelnou intenzitou, možnost určení tex-
turám (povrchům) míry odlesku, úprava 
úrovně anti-aliasingu, výška, směr, bar-
va a intenzita přirozeného (slunečního) 
osvětlení, nastavení intenzity, svítivosti 
a také barvy jednotlivým zdrojům halo-
genového osvětlení, efekt fluorescen-
ce, efekt 3D mapování textur atd.
Výsledný fotorealistický návrh interiéru 
může zákazník dostat buď v tištěné po-
době, anebo ve formě elektronického 
obrázku ve formátu JPG v nastaveném 
rozlišení a měřítku. 

Konstrukce nábytkového modulu

Vizualizace navrženého interiéru 

Kontakt:

Ecrusoftware
ul. Vranovská 102, 638 00 Brno
tel./fax: +420 545 245 707
e-mail: cz@pro100.eu
www.pro100.eu

Software pro výrobu a vizualizaci nábytku 
– nová verze
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Výnimočné technické riešenia 
pre veľkoplošné posuvné elementy od 

Podnikateľská skupina GU sa vždy sna-
žila udávať trend a hľadať nové rieše-
nia v oblasti stavebného kovania. Nie 
je tomu inak ani v oblasti kovania pre 
veľkoplošné posuvné elementy ako sú 
posuvne-sklopné, zdvižne-posuvné, či 
posuvno-skladacie terasové dvere ale-
bo okná. 
Na základe požiadaviek architektov a ná-
ročných užívateľov GU vyvinulo kovanie 
pre zdvižne-posuvné terasové dvere so 
zabudovaným systémom pre škárové 
vetranie. Toto riešenie zo zabudovaným 
hliníkovým modulom v ráme prvku je je-
dinečné tým, že aj pri vetracej polohe je 
možné zabezpečiť odolnosť proti vláma-
niu podľa EN 1627-1630 v triede odol-
nosti WK2. Vo vetracom module bola na 
základe požiadaviek zákazníkov zabudo-
vaná aj sieťka proti hmyzu a dnes je to 
už štandardné riešenie. Toto kovanie je 
vhodné pre drevené profily a niektoré 
systémy z PVC. Jednoduchosť ovláda-
nia, bezproblémová funkcia a vysoká 

úžitková hodnota zaručili tomuto kovaniu 
úspech a veľký dopyt na trhu.
V oblasti posuvno-sklopných dverí pri-
nieslo GU na trh kovanie s pojazdovou 
koľajnicou hore (viď obr.). Táto kon-
štrukcia znižuje spodný prah na bez-
bariérových 20 mm. Teraz je možné 
aj bez vysokých nákladov konštruovať 

posuvné elementy s váhou do 100 kg 
v bezbariérovom prevedení. Výhodou 
je, že sú použité štandardné okenné 
profily a tým je zabezpečená výborná 
tesnosť celého konštrukčného prv-
ku. Kovanie je konštruované na báze 
sklopno-posuvného kovania bez núte-
ného ovládania s poistkou proti chyb-
nému ovládaniu. Tým je zabezpečený 
komfort obsluhy a možnosť jednodu-
chého zvýšenia bezpečnosti výmenou 
štandardných uzatváracích platničiek 
za bezpečnostné. Samozrejmosťou je 
kompletná dodávka kovania aj s prahom 
podľa profilového systému.
Technická výnimočnosť, bezpečnosť 
a ústretovosť pohodliu klienta. Všetky 
tieto výnimočné vlastnosti nájdete 
v riešeniach kovania GU, ktoré pre 
slovenský trh zabezpečuje spoločnosť 
GU Slovensko, s. r. o. Moderný člo-
vek je náročný na riešenia svojho života 
a kovanie GU tieto potreby plnohodnot-
ne rešpektuje. 
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Víceúčelové interiérové dveře 
– pro funkci a pro zábavu

Stolní tenis neboli ping pong se vyvinul ze společenské hry přivezené ve druhé polovině 19. století 
z Číny do Velké Británie a brzy se proměnil až ve sportovní disciplínu. Svoji původní pozici spo-
lečenské hry si ale udržel i nadále a stále patří mezi oblíbené volnočasové aktivity zejména mezi 
mládeží, provozované nejen v tělocvičnách, ale i v domácím prostředí. Není proto divu, že u zrodu 
následujícího nápadu stál právě mladý německý designér Tobias Fränzel z Berlína, jehož krédem je, 
že design může a měl by být zábava.

Kam pingpongový stůl v interiéru umís-
tit, aby nepřekážel, nezabíral zbytečně 
moc místa, nebo aby jeho úklid nevy-
žadoval příliš mnoho času a námahy? 
To byly otázky, na které autor kladl 
hlavní důraz. Jako inspirace a posléze 
i prostředek pro realizaci své myšlenky 
mu posloužily interiérové dveře. Jde 
o poměrně velkou rovnou plochu, která 

kromě oddělení/spojení dvou soused-
ních místností neplní v interiéru žádnou 
„důležitou“ roli. Proč jim tedy nepřidě-
lit další užitečnou funkci a nevyužít je 
jako pingpongový stůl? Tím hlavním 
nápadem ale bylo technické provedení 
myšlenky. Tobias Fränzel zvolil variantu 
rámového dveřního křídla (90x198 cm) 
s plnou plochou výplní, která může slou-
žit jako deska stolu. Pro tento účel je 
výplň v rámu upevněna prostřednictvím 
dvou speciálních závěsů (otočné váleč-
kové čepy vedené ve svislých drážkách) 
s podpěrnými sklopnými rameny. Tento 
mechanismus jí umožňuje jednak oto-

čení kolem vodorovné středové osy 
o 90° a současně spuštění směrem 
dolů tak, aby po otočení do vodorovné 
polohy byla výška desky cca 75–76 cm 
nad zemí. Podpěrná ramena otočného 
kování zároveň zajišťují stabilitu desky 
ve vodorovné pozici bez nutnosti její 
další fixace. Jsou délkově seřiditelná, 
čímž umožňují vyrovnání desky do ho-
rizontální roviny s ohledem na to, jak 
„přesně“ je ve stavbě zabudována dveř-
ní zárubeň. Hrací plocha desky je kromě 
zeleného nátěru a dělicí podélné linky 
opatřena sklápěcí síťkou, která zůstává 
trvale na dveřích.

Z jedné strany dveře, z druhé strany hrací plocha se sklopnou síťkou

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Po odjištění lze výplň sklopit do vodo-
rovné polohy…
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Výplň je v rámu dveřního křídla usazena 
v polodrážce, která má v horní a spodní 
polovině rámu kvůli otáčení desky opač-
nou orientaci (každá část polodrážky 
je vyfrézována z opačné strany dveří). 
V rámu je výplň zajištěna aretačním zám-
kem, umístěným v horní části dveřního 
křídla. Ve vodorovném horním vlysu je 
zapuštěna odpružená střelka s malou 
kličkou, v horní hraně výplně je umístěn 
protiplech. Pomocí kličky se výplň odjistí 
a otočením o 90° se změní v pingpongo-
vý stůl. Po ukončení hry se stolová deska 
zvedne a zaklapnutím do zámku se opět 
změní v dveřní výplň. Princip může v pra-
xi nalézt i řadu dalších uplatnění – např. 
jako uzavíratelné výdejní okénko.

�

�

�

…a proměnit ji v pingpongový stůl

Aretační zámek na rámu dveřního křídla

Protiplech na výplni

Schematické znázornění funkce otočného mechanismu (1 – vodicí drážka, 2 – vá-
lečkový čep, 3 – podpěrné rameno)

R E M A  E F F E X  P L A T T E

Představte si překrásnou desku z masivu, absolutně BEZ SUKŮ, ROVNOLETÉHO vzhledu, HOMOGENNÍHO 
a STEJNOMĚRNÉHO obrazu po celé 5m délce desky. Svou speciální skladbou je použitelná VELKOPLOŠNĚ  
a JE výjimečně ROZMĚROVĚ STABILNÍ. Použití je JEDNODUCHÉ a RYCHLÉ, pro zpracování nejsou potřeba  
žádné nové nástroje. Ptáte se, zda  můžeme takový neobvyklý materiál POSKYTNOUT a  RYCHLE DODAT? 
Ano –jedná se o  Rema-EFFEX desku. EFFEX byl vyvinut architekty pro použití v interiérové architektuře a 
v interiérovém designu.

www.rema-effex.com  

Mnohostranná. Rovnoletá. Čistá.

Ratajský Milan // Vracov // Kollárova 575 // www.ratajsky.com // www.rema-wood.com // prodej biodesky, spárovky
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„To, co se v letech 2007 a 2008 nepo-
dařilo orkánu Kyrill ani vichřici Emma, 
spolehlivě zvládl současný management 
státního podniku Lesy České republiky 
(LČR) za podpory svého zřizovatele, mi-
nisterstva zemědělství,“ uvádí v tiskové 
zprávě ze druhé poloviny ledna členka 
představenstva SDP a tisková mluvčí 
Zdeňka Besedová. Podle ní se minis-
tr zemědělství Ivan Fuksa několikrát 
veřejně zaručil, že práce v lesích, kte-
ré jsou ve správě LČR, budou plynule 
pokračovat a dodávky dřeva tuzemským 
zpracovatelům nebudou v žádném pří-
padě přerušeny. Spolu s vedením LČR 
se mu však podařilo, prostřednictvím 
tvrdošíjně prosazovaných tendrů, o kte-
rých odborná veřejnost od začátku tvr-
dila, že jsou špatné, dosáhnout toho, že 
se ve státních lesích od 1. 1. 2011 ne-
pracovalo, více než 40 % objemu těžeb 
nebylo v lednu smluvně zajištěno a zcela 
ustaly dodávky dřeva pro dřevozpracují-
cí průmysl. (Na zhruba 15 % územních 
jednotek neměly LČR uzavřeny smlouvy 
ještě 10. února – pozn. autora).
Od podpisu smlouvy k dodávce dřeva 
zpracovateli totiž uplyne podle Z. Bese-
dové ještě dlouhá doba v řádech týdnů 
a v zimním období i měsíců. „První do-
dávky lze tedy očekávat někdy na pře-
lomu února a března, a to je pro mnoho 
našich členských firem výpadek, který 
by bylo možné ustát pouze za mimo-
řádně příznivého cenového vývoje,“ 
sdělila nám telefonicky koncem ledna 
tisková mluvčí s tím, že pravdou je ale 
opak.

Pozdní vypsání tendrů a očekávaný 
i skutečný nedostatek dřeva vyhnaly již 
koncem roku 2010 ceny kulatiny nahoru 
o 15–20 % . Již tím se výroba pilařských 
podniků stala ztrátovou a ceny vzniklé 
z tendrů jsou ještě o dalších 15–20 % 
vyšší. Posledním „hřebíkem do rakve“ 
je indexace, která ceny vzešlé z tendrů 
ještě navyšuje o dalších více než 13 %. 
Řada firem sdružených v SDP proto 
začala vážně uvažovat nad ukončením 
výroby a o propuštění zaměstnanců. 
„V první vlně základního pilařského zpra-
cování je podle našich zjištění ohroženo 
okolo 2500 pracovních míst a další na-
vazující dřevozpracovatelé budou násle-
dovat,“ konstatuje Z. Besedová. LČR 
často používaný argument, že 20 % 
dřeva je prostřednictvím burzy urče-

no pro zásobování malých a středních 
regionálních zpracovatelů, je podle ní 
v současné době a za podmínek letoš-
ních tendrů zavádějícím a nepravdivým 
tvrzením, používaným naprosto účelově 
ke klamání veřejnosti. „Podmínky tendrů 
nemohou donutit nikoho z vítězů nabíd-
nout surovinu vhodnou ke zpracování. 
Vítězové klidně mohou pořád dokola 
nabízet na burze naprosto neprodejný 
sortiment a svůj smluvní závazek splní,“ 
tvrdí tisková mluvčí.

Lesnictví v ČR podle SDP už po staletí 
funguje jako určitý stabilizační prvek 
rozvoje venkovských oblastí. A to svojí 
přirozenou sociální funkcí, podporující 
zaměstnanost a stabilitu pracovních 
příležitostí jak ve vlastní lesnické pr-

Jde jen o lhostejnost nebo o jasný záměr 
zlikvidovat pilařinu v Čechách?

Vláda České republiky se podle Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), sdružující 
zejména malé a střední pilařské kapacity, snaží prostřednictvím svého ministra zemědělství zničit 
tisíce pracovních míst v nejchudších a industriálně slabých regionech s nejvyšší nezaměstnaností.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Mnohé z lesních cest byly kvůli nepodepsaným smlouvám neprojeté ještě počát-
kem února
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vovýrobě, tak i v navazujících odvětvích zpracování dřeva. 
Současné vedení ministerstva zemědělství a LČR se ale svými 
kroky, které zaštiťují tvrzením o snaze vytvořit maximální zisk 
pro stát, od této historické funkce vzdalují neřkuli distancují. 
A to z nepochopitelného důvodu, neboť s únorovými zprávami 
o problémech v některých konkrétních pilařských firmách se 
přímo nabízí otázka, zda navýšení zisku bude stačit pokrýt 
státní výdaje na podporu v nezaměstnanosti a jiné sociální 
dávky pro lidi, kteří ztratí práci kvůli nezaviněnému krachu 
svých zaměstnavatelů.
Samostatnou kapitolou současné situace v lesnictví je podle 
Z. Besedové tzv. „Dřevěná kniha“. Ve skutečnosti připomíná 
spíš „dřevěný tunel“, neboť má pomoci nastavit již jednou 
odmítnutý princip tendru, který ve svém důsledku povede 
k ovládnutí lesnického trhu úzkou skupinou firem a po sociální 
funkci lesa nezbude ani stopy.

Pilaři se právem obávají, že místo takovýchto obrázků z jejich 
provozů…

…budeme letos nezřídka vídat takové
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Jak se staví „povodňové“ domy

V srpnu loňského roku zasáhly Českou republiku opakovaně roz-
sáhlé bleskové povodně doprovázené lokálními záplavami. K nejvíce 
postiženým oblastem patřil Liberecký kraj, kde došlo k rozsáhlým 
poškozením lidských obydlí, a to především v obcích Chrastava, 
Bílý Kostel nad Nisou a Heřmanice. Výstavbou nových domů 
v uvedených lokalitách byla na základě vítězství ve výběrovém 
řízení pověřena společnost Haas Fertigbau Chanovice, která patří 
mezi přední výrobce dřevěných domů v ČR a se zakázkami tohoto 
typu, kde kromě ceny rozhoduje i rychlost výstavby, má bohaté 
zkušenosti z minulosti.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz

Foto a půdorysy: archiv Haas Fertigbau

Poprvé se osvědčila v roce 2002, kdy 
postavila v rámci podpůrného vládního 
programu „Domy velké vody 2002“ 
celkem 40 rodinných domů v jihočes-
kých obcích Blatná, Metly, Předmíř 
a Majdalena, které byly předány k na-
stěhování po cca 2,5 měsících od za-
hájení výstavby. Podruhé nezklamala 
investora v roce 2009, kdy se podílela 
na realizaci povodňového programu 
v moravskoslezských obcích Jeseník 
nad Odrou, Kunín a Životice u Nového 
Jičína, kde za zhruba stejnou dobu 
postavila celkem 44 nových bytových 
jednotek.
Poslední „povodňová“ zakázka společ-
nosti Haas Fertigbau se týkala státní vý-
stavby dvou bytových domů s celkem 
osmi bytovými jednotkami (2+kk) v městě 
Chrastava, jednoho bytového domu 
se čtyřmi bytovými jednotkami (2+kk) 
v obci Bílý Kostel nad Nisou a jednoho 
rodinného domu (3+kk) v Heřmanicích. 
Zásadní podmínkou uvedené zakázky 
bylo, že všechny domy musely být do-
končeny a předány obcím nejpozději 
do 6. 2. 2011, jinak by se investorovi 
(obcím) snížila státní dotace o 40 %. 
Na realizaci zakázky měla firma opět asi 
2,5 měsíce času. „V pondělí 11. 10. 
2010 jsme teprve přebírali staveniště ve 
městě Chrastava a v obci Bílý Kostel nad 
Nisou a na obou místech byla poté za-
hájena realizace základových konstruk-
cí. V obci Heřmanice v té době ještě 
probíhala legislativní příprava,“ sdělil 

Z výstavby bytových domů v obcích Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou
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nám první únorový den Ing. Petr Zuk, 
vedoucí obchodu pro Českou republiku 
společnosti Haas Fertigbau. Vzhledem 
ke krátkému termínu byla firma nucena 
využít u základových prací výjimky ze zá-
kona. „Betonování základů tak začalo 
ještě před vydáním stavebního povolení 
a probíhalo v souladu se zimními pod-
mínkami,“ upřesnil Ing. Zuk s tím, že 
po dokončení základů byla počátkem 
listopadu zahájena montáž nadzemních 
částí domů a provádění vnitřních insta-
lací (elektro, plyn, voda, odpady, vzdu-
chotechnika, ústřední topení apod.).

Konstrukce montovaných 
domů

Domy jsou postaveny certifikovaným 
systémem plošné prefabrikace a na 
staveniště tak byly přiváženy komplet-
ní stěny s osazenými výplněmi otvorů, 
vnitřními sádrokartonovými deskami 
a s jádrem omítky s výztužnou sítí z exte-
riérové strany. „V Heřmanicích jsme in-
vestorovi nabídli cenově velmi přijatelný 
rodinný dům, který je koncipován tak, 
že bezprostředně po dokončení po-
skytuje dostatečný komfort čtyřčlenné 
rodině a do budoucna lze jeho interiér 
rozšířit o další obytné místnosti bez nut-
ných venkovních úprav. Toto rozšíření 
se provádí již na náklady uživatele,“ 
doplnil Ing. Zuk. 
Dům o půdorysu 9,8 x 8,2 metru je 
navržen jako jednopodlažní, přičemž 
v první fázi výstavby se vytvoří přízemní 
obytný prostor o velikosti 3+kk, který lze 
v případě potřeby později rozšířit o dal-
ší dvě obytné místnosti v podkroví. Pro 
tento případ byly pro zastřešení domku 

použity tzv. studiové vazníky (s ocelo-
vými styčníkovými deskami) o šířce 
200 mm. Vazníky jsou rozmístěné ve 
vzdálenosti 1200 mm od sebe a jejich 
tvar zajišťuje volný prostor v podkroví 
objektu při dodržení všech požadavků 
norem a hygienických předpisů. Na šik-
mých prvcích vazníků je zvenčí polože-
na difúzní fólie, 30 mm silné kontralatě 
a střešní latě (o stejné tloušťce 30 mm) 
pro uložení pálené krytiny. Tato část 
konstrukce se při budování podkrovních 
místností zateplí 200 mm silnou vrstvou 
minerální vlny (vloženou mezi prvky kon-
strukce) a dále doplní 20 mm silným 
podhledovým laťováním, které je zevnitř 
místnosti potaženu polyethylenovou fólií 

a opláštěno 12,5 mm silnou sádro-
kartonovou deskou. Podobným způ-
sobem lze zevnitř zateplit a dokončit 
také štítové stěny, do kterých byla už 
při výrobě vsazena okna pro osvětlení 
a větrání obou obytných místností. „Při 
konstrukci a výrobě montážních panelů 
jsme počítali také s možným otvorem ve 
stropě pro osazení schodiště a s veške-
rými instalacemi, které jsou dotaženy 
až do úrovně stropu a zde zaslepeny,“ 
informuje nás Ing. Zuk a závěrem naše-
ho rozhovoru dodává, že tento rodinný 
dům byl dokončen a předán investorovi 
již koncem měsíce ledna. Oba bytové 
domy pak byly oficiálně předány 4. úno-
ra 2011.

Z výstavby rodinného domu v Heřmanicích

Půdorys 1. NP rodinného domu v Heřmanicích a půdorys podkroví určeného pro budoucí dostavbu 
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Prechodom do nových zväčšených priestorov z Hriňovej do areálu PPS v Detve výrobca nábytku 
Lignum MS výrazne zmenil svoju technológiu. Tým, že získali výrobnú halu s plochou 2 tisíc m2 
mohli racionálnejšie rozmiestniť všetky stroje. Opracovanie začína porezom dosiek a tvarovaním 
na CNC stroji. Doteraz využívali popri spodnej fréze viacero jednoúčelových strojov. Do výrobných 
uzlov v novej dielni mohli zaradiť nové stroje – z dodávok obchodného zastúpenia ITALCOMMA 
– ako reprezentanta viacerých talianskych výrobcov.

Sériová výroba nábytkových dielcov

Nová výrobná hala so špičkovou techno-
lógiou je prispôsobená na opracovanie 
MDF dosky (hrúbky od 12 do 50 mm) 
a DTD (od 13 do 25 mm). Narezané 
dosky na  presnú mieru opracujú na 
CNC stroji, pre zrýchlenie výroby do-
končujú vŕtacie operácie na vŕtacom 
automate COMEC. Obsluhuje ho jeden 
pracovník, ktorý si sám nakladá a odo-
berá dielce, kde je kapacita 12 kusov 
za minútu. Pri nakladaní a odoberaní 
väčších dielcov potrebuje pomocníka.
V súčasnosti majú zákazku na okrasné 
spojovacie lišty. Za týždeň vyrobia asi 
6 tisíc okrasných líšt. Stroje umožnia 
vyrábať také množstvo, aby odberateľ 
každý deň odvážal hotové výrobky.

Dokončovanie dielcov 
na brúske TECNOLEGNO

Dokonale hotové dielce pripraví na 
striekanie brúska TECNOLEGNO 
– MAKOR Group s tromi pásovými 
a jedným kotúčovým agregátom. Majú 
regulovateľný prítlak, aby profil dielca 
mal dokonale vybrúsený tvar, ktorý ob-
sluha stroja naprogramuje na ovláda-
com monitore. Nastavením jeho tvaru 
dosiahne vybrúsenie každej plochy 
v požadovanej kvalite. Posuvnú rých-
losť stroja možno nastaviť od 3 do 24 
m/min. Ručné brúsenie, ktoré doteraz 
zabezpečovalo šesť pracovníkov, na-
hradili jedným strojom s dosiahnutím 
vyššej kvality brúsenia.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Vŕtací automat COMEC

Brúska TECNOLEGNO
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Technológia povrchovej 
úpravy

V záujme zvýšenia hodnoty dielcov na 
nábytok svojich odberateľov, začali ich 
dokončovať striekaním. Vedľa hlavnej 
výrobnej haly umiestnili striekací au-
tomat so sušiacim tunelom. Operátor 
pripravuje dielce na dopravný pás, 
následne prechádzajú cez snímaciu 
lištu, ktorá zašle impulz na spustenie 
striekacích pištolí. Snímacie zariade-
nie definuje rozmer dielcov a vzdia-
lenosť dielcov medzi sebou, aby ne-
dochádzalo pri striekaní k zbytočným 
prestrekom. Pomocou ovládacieho 
panela si reguluje rýchlosť linky, uhol 
striekania, množstvo nanesenej farby. 
Pri vytvorení prestreku farba ostáva na 
dopravnom páse a stieracím zariadením 
na konci striekacieho automatu ju zberá 
na následnú rekuperáciu. Po nanese-
ní základnej farby očistia plochy pred 
druhým nánosom. Dielce ešte vizuálne 
skontrolujú, aby pohľadová časť nemala 
žiadnu chybu. Dielec sa vysuší precho-
dom cez tunel s UV-lampami a je hotový 
na ďalšiu manipuláciu. Vrchnú farbu si 
odberateľ nanáša sám, aby bol presne 
dodržaný vzhľad celého výrobku.

Výrobná tradícia Lignum MS

Firma začala už pred 15-timi rokmi vy-
rábať nábytok na objednávku: kuchy-
ne, spálne, skrine, komody, postele. 
Pri menšom počte priamych zákaziek 
však majiteľ firmy Michal Stieranka 
uprednostnil výrobu nábytkových diel-

cov v rámci kooperácie s viacerými vý-
robcami nábytku. Tvoria ich rôzne lišty, 
drobné dielce, podnože na stoličky, 
zásuvkové dielce. Výrobu nábytkových 
dielcov nedodávajú iba v surovom sta-
ve, viaceré dokončujú. Kooperáciu me-
dzi firmami realizujú už tri roky. Firma 
Lignum MS v Detve zamestnáva 60 pra-
covníkov, ktorí pracujú na dve zmeny.
O všetky stroje vo firme sa stará vedú-
ci technického úseku Martin Rusnák. 
Dokázal po presťahovaní technológie 
zo starej prevádzky oživiť a prispôsobiť 
ju na nové podmienky. Výhodou je, že 
pozná a vie obsluhovať všetky stroje, 
zaskočí v prípade neprítomnosti obslu-
hy. Za účelom bezporuchového chodu 

celej prevádzky konzultuje problémy 
s vedúcim výroby Petrom Sedliakom. 
V nových podmienkach zavádzajú sprie-
vodné lístky každého dielca, aby pracov-
ník bol zodpovedný za kvalitu všetkých 
vykonaných výrobných operácií. 

Charakteristika dodávateľa 
ITALCOMMA Slovakia 

Istotu kvality produkcie nábytku a nábyt-
kových dielcov v slovenských firmách 
rôznej veľkosti poskytuje obchodné za-
stúpenie ITALCOMMA – zastupovaním 
vyše 20 talianskych výrobných skupín 
strojov a zariadení – pre profesionálnu 
výrobu nábytku. Popri materskej firme 
v Taliansku pôsobia dcérske spoloč-
nosti ITALCOMMA v Poľsku a Českej 
republike. ITALCOMMA Slovakia od 
roku 1999 poskytuje technické a od-
borné poradenstvo, dodávku strojov 
na kľúč, záručný a pozáručný servis, 
rieši výrobné uzly a prepojenie s inými 
technológiami v dielni.

Kontakt: 

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/5006 224-6
fax: 041/7637 159
e-mail: italcomma@italcomma.sk
www.italcomma.sk

Striekací automat so sušiacim tunelom

Vo firme Lignum MS v Detve sa o technológie stará Martin Rusnák (vpravo), spolu 
s vedúcim výroby Petrom Sedliakom dohliadajú na efektívnosť celej výroby.
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Investovat do oken by pro nás nyní bylo 
rizikem, spoléháme na pilařinu a stavby

Přestože ještě před půl rokem plánovali „dobýt“ trh svými okny, dnes je všechno jinak. Svůj původní 
záměr přehodnotili a místo investic do rozvoje a zvýšení výroby otvorových výplní vsadili na „jistotu“. 
Snaží se více zviditelnit ty ze svých výrobků nebo činností, o které se zatím trh zajímá a kde by pří-
padnou vyšší poptávku zvládli v rámci současných výrobních kapacit bez nutných technologických 
investic s podle jejich mínění nejistou nebo extrémně dlouhou návratností.

Firma CARMAN a.s. z Uničova (Olomoucký kraj) vstoupila 
na český trh v polovině prosince 1999 a od té doby podniká 
v několika různých divizích. Kromě pozemního stavitelství 
a s ním spojených činností se zabývá také zpracováním dřeva 
v oborech pilařská výroba, dřevostavby rodinných a bytových 
domů, okna, vchodové a interiérové dveře. V uvedených vý-
robách zaměstnává celkem asi 70 lidí. Probíhají na provo-
zech v Uničově, Ostravě – Porubě a Hradci nad Moravicí, 
které byly v minulosti pod správou dnes již neexistujících 
Moravskoslezských dřevařských závodů Šumperk (MSDZ). 
Společnost CARMAN, na rozdíl od svého předchůdce, byla 
donedávna z celorepublikového hlediska takřka neznámou 
firmou. Do povědomí širší veřejnosti se dostala až v uplynu-
lých dvou letech, kdy se začala objevovat mezi účastníky 
některých stavebních veletrhů a výstav, kde prezentovala 
hlavně svoji produkci oken. „Do roku 2008 jsme téměř všech-
na okna, která jsme vyrobili, aplikovali do námi realizovaných 

staveb a dřevěných domů. Pak se ale vedení společnosti 
rozhodlo, že bychom mohli produkci minimálně ztrojnásobit 
a s pomocí výstav pro ně získat i externí odběratele. S tímto 
záměrem jsme absolvovali ještě loňský zářijový veletrh FOR 
ARCH v Praze. Dnes už je ale všechno jinak a podle roz-

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

V areálu bývalých MSDZ v Uničově sídlí kromě společnosti 
CARMAN i někteří její odběratelé

Po změně původního záměru, který počítal s výrazným nárůstem výroby oken, zůstává preferovaným provozem pilnice
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hodnutí akcionářů bude firma nadále vyrábět okna jen pro 
vlastní potřebu a pro zákazníky, kteří se sami ozvou bez toho, 
že bychom je aktivně vyhledávali,“ řekl nám při prosincové 
návštěvě ve firmě Radek Mžigod, vedoucí obchodního úse-
ku. Obchodnímu oddělení se podle něj sice podařilo zvýšit 
u oken obrat o bezmála 100 %, ale vedení si spočítalo, že 
další zvýšení objemu výroby by si s ohledem ke konkuren-
ci velkých firem vyžádalo zhruba 18 miliónovou investici do 
technologie. Ta by ale za současné situace měla dlouhou 
návratnost a proto bylo rozhodnuto výrobu oken utlumit na 
dřívější stav. „K tomu přispěla i skutečnost, že řada menších 
výrobců oken v našem okolí zkrachovala a další se k nim přidá-
vají. Například v Jeseníku, odkud pocházím, byli svého času 
čtyři výrobci oken a dnes už ani jeden nefunguje,“ vysvětluje 
nám situaci R. Mžigod a dodává, že hlavními „tahouny“ firmy 
pro letošní rok budou podle zpracovaného marketingového 
plánu pilařská výroba a divize staveb.
Pilařský provoz společnosti CARMAN zpracovává ročně asi 
13 tis. m3 kulatiny. Z toho 80 % tvoří dubová kulatina a 20 % 
smrková. „Smrkovou hmotu řežeme pouze pro potřeby naší 
divize staveb. Hlavním zaměřením pilnice je pořez dubové 
kulatiny, přičemž vyrobené řezivo po vysušení prodáváme 
výrobcům dřevěných rustikálních podlah,“ vstoupil do roz-
hovoru Jaroslav Soušek, vedoucí pilařské výroby s tím, že 
největší z odběratelů sídlí přímo v areálu společnosti a svoji 
produkci z větší části exportuje do Holandska, Francie a Bel-
gie. Zhruba 80 % zpracovávané dubové hmoty je z podzimní 
a zimní těžby a firma ji nakupuje převážně v oblastech jižní 
Moravy. S jejím nákupem má v poslední době (kvůli tendrům 
s.p. Lesy České republiky) stejné problémy, jako s nejžá-
danější smrkovou. „V tomto směru je pro nás velkou výho-
dou to, že s ohledem na charakter rustikálních podlah, kde 
odběratelé na rozdíl od jiných sortimentů některé přirozené 
vady, jako velké suky apod., přímo vyžadují, můžeme zpra-
covávat kulatinu v nižších kvalitativních třídách IIIC, IIID nebo 
pořezu schopnou vlákninu,“ doplnil vedoucí pilnice. Hlavní 
dimenze vyráběného dubového řeziva (22/172 mm, 22/185 
mm) jsou přizpůsobeny požadavkům výhradního odběratele, 
ale pila dokáže podle J. Souška z více jak 90 procent prodat 
i ostatní souběh. „Odběrateli tohoto řeziva jsou ze tří čtvrtin 
opět výrobci podlah, ale jiných rozměrů,“ upřesňuje Jaroslav 
Soušek a dodává, že pilnice je v současné době provozo-
vána na jednu směnu. Vzhledem k vyšší poptávce po řezivu 
zvažuje vedení společnosti rozšířit provoz pily o další směnu, 

ale zásadním problémem je zajistit potřebné množství kulatiny 
v cenově přijatelných relacích.
Divize staveb se bude zaměřovat především na pozemní 
stavitelství (výstavba a rekonstrukce komunikací a chodní-
ků v obcích) a také na rekonstrukce různých soukromých 
a státních objektů. Zájem vedení je také zvýšit prodej dře-
věných domů, a to zejména na Olomoucku, kde společnost 
CARMAN disponuje několika stavebními lokalitami s vybu-
dovanými inženýrskými sítěmi. Tyto lokality chtěla původně 
zastavět prostřednictvím vlastní developerské skupiny. Kvůli 
současnému poklesu ve stavebnictví změnila svůj záměr na 
individuální prodej konkrétním zájemcům, což ale do jisté míry 
brzdí fakt, že v současné době firma nedisponuje žádným 
vzorovým domem. „V jedné z lokalit jsme vzorový dům měli, 
ale i přesto, že byl vzhledem k luxusnímu vybavení poměrně 
drahý, objevili se manželé, kteří nechtěli jiný dům, než tento 
vzorový,“ vrátil se do našeho rozhovoru Radek Mžigod s tím, 
že míra úspěšnosti tohoto záměru tak bude závislá především 
na odborných znalostech a šikovnosti pracovníků obchodního 
úseku. V letošním roce se firma bude prezentovat převážně 
na výstavách ve svém regionu a marketingový plán počítá 
také s několika letákovými akcemi. „V roce 2011 bychom 
mohli podle reálných předpokladů postavit zhruba 20 domků 
a v horizontu následujících tří let 40 – 50 domků,“ uvedl na 
závěr vedoucí obchodního úseku.

Dubové a smrkové řezivo je vyráběno na dvojici rámových pil tzv. pořezem na prizmu

Cílem firmy pro letošní rok je také zvýšení prodeje dřevěných 
domů
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Recept na úspech z Horehronia

Atmosfére, v ktorej sa odohrával nasledujúci rozhovor, síce chýbala 
kulisa autentického pracovného šumu, pretože sme sa nad šálkou 
kávy stretli na neutrálnej pôde – na jeho zaujímavom a inšpirujúcom 
obsahu však tento fakt stopu nezanechal. Naopak. Témy, prekra-
čujúce rámec každodenných starostí i radostí zo života firmy, sa 
otvárali jedna za druhou s položením každej novej otázky. Za dik-
tafón sa s nami tentoraz posadil Ján Haluška, riaditeľ spoločnosti 
HAMANNAX zo Závadky nad Hronom. Autor: Mgr. Elena Kačaliaková

Kontakt: kacaliakova@centrum.sk
Foto: archív HAMANNAX

DM: Na slovenskom trhu pôsobíte už 
osemnásť rokov. Mohli by ste našim 
čitateľom priblížiť motivácie, ktoré vás 
viedli k založeniu firmy?
J. H.: Po roku 1989, keď sa situácia 
na Slovensku menila zo dňa na deň, 
som skúšal všeličo. Istý čas som pôso-
bil aj ako vedúci dopravy v Strojsmalte 
Pohorelá, no, sledujúc nepriaznivý vý-
voj fabriky, som sa rozhodol dobrovoľne 
odísť a venovať sa niečomu zmyslupl-
nejšiemu. Ocitol som sa v pozícii živiteľa 
rodiny so štyrmi deťmi, a to v problé-
movom regióne Horehronia, kde sa 
šance zamestnať sa prakticky úplne 
vytratili. Nebolo inej cesty, len postaviť 
sa na vlastné nohy. Pri hľadaní ďalšieho 
profesionálneho smerovania ma inšpi-
roval otec, ktorý na niekoľkých starých 
strojoch vyrobil zopár kusov nábytku, 
medziiným aj kuchyňu, čo slúži dodnes. 
S jeho pomocou a s pričinením iných 
rodinných príslušníkov sme v dielni, pri-
stavenej za rodičovským domom, začali 
robiť prvé jednoduché stolárske „poku-
sy“. Naše produkty, spočiatku hlavne 
konferenčné stolíky, sa stretli s veľkým 
záujmom značne poddimenzovaného 
trhu, a tak sme mohli sortiment postup-
ne rozširovať o ďalšie komodity, až sme 
napokon dospeli ku kuchyniam, ktoré 
tvoria hlavnú zložku výroby aj v súčas-
nosti.

DM: Úvodnú kapitolu existencie firmy 
teda možno označiť ako úspešnú. Ako 
ste dobrú štartovaciu pozíciu zúročili 
v nasledujúcom období?
J. H.: Už na začiatku nám bolo jasné, 
že ak sa chceme podnikaním zaoberať 

v dlhodobom horizonte, nezaobídeme 
sa bez zodpovedajúcej technológie. 
Všetky financie, ktoré sme zarobili vý-
robou stolíkov, smerovali do nákupu 
nových strojov, takže do klasického 
stolárskeho vybavenia, zahŕňajúceho 
formátovaciu pílu, frézu a kolíkovačku, 
pribudla modernejšia olepovačka, ktorú 
sme kúpili priamo v Čechách, pretože 
v tom období sa u nás ešte nepredáva-
la. S rozširovaním výroby však prestá-
vali korešpondovať skromné priestory 
dielne, bolo načase rozhliadnuť sa po 
väčších, no kým sa uvoľnila staršia hala, 
v plnej miere vyhovujúca našim potre-
bám, chvíľku sme si počkali. Oplatilo 
sa – momentálne už tretí rok sídlime 
vo vlastnom areáli, ktorý nám dovolil 
inštalovať ďalšie dôležité zariadenia, 
veľkokapacitnú olepovačku i výkonné 
nárezové a obrábacie centrum, teda tri 
stroje na báze CNC. Okrem toho sme 
v ňom mohli vybudovať sociálne záze-
mie pre zamestnancov, ako aj adminis-
tratívnu časť, kde v príjemnom prostredí 
vítame obchodných partnerov a klien-
tov. Ukázalo sa, že cesta, ktorou sme 
sa vybrali, bola správna. Mnohé z firiem, 
podceňujúcich zmysel technologické-
ho vybavenia, ustrnuli vo svojom vývoji, 
živoria, alebo dokonca zanikli. Moderné 
stroje sú pritom v súčasnosti neporov-
nateľne dostupnejšie ako kedysi a ich 
funkcie dokážu posunúť produkciu do 
úplne iných kvalitatívnych dimenzií. 

DM: Mohli by ste charakterizovať výrob-
ný profil spoločnosti HAMANNAX?
J. H.: Aj vďaka spomínaným technoló-
giám sa dokážeme pružne adaptovať 

na meniace sa požiadavky trhu, takže 
náš sortiment možno charakterizovať 
ako veľmi široký. Venujeme sa najmä 
spracovaniu dyhovaných a lakovaných 
materiálov, používanie fóliovaných 
komponentov, s ktorými nemáme príliš 
dobré skúsenosti, sa snažíme utlmo-
vať. Aktuálny trend, tak ako ho vnímame 
najmä v solventnejšom prostredí oko-
lia Bratislavy, speje ku komplexným 
riešeniam interiérov, preto zákazníkom 
popri nábytku, vrátane kuchynského, 
ponúkame aj výrobu dverí a inštaláciu 
podláh. V záujme maximálnej flexibility 
sa neorientujeme len na úzko ohra-
ničenú oblasť Horehronia, naopak, 
prostredníctvom pobočiek a obchod-
ných partnerov sa snažíme pokryť celé 
územie Slovenska, a naplno tak využiť 
jeho potenciál, ktorý podľa vývoja regi-
ónov občas kolíše. V otázke distribú-
cie našich výrobkov sa nespoliehame 
sa na jeden kanál, využívame ich viac. 
Predovšetkým disponujeme vlastným 
showroomom v Brezne, spolupracuje-
me však aj s tromi štúdiami v Banskej 
Bystrici, vo Zvolene a v Bratislave 
a s predajňou nábytku v Poprade.

DM: Doposiaľ ste konštatovali samé po-
zitívne a progresívne fakty. Nemožno 
však zrejme predpokladať, že všetko 
vždy ide hladko a bez kolízií. Čo spô-
sobuje najhlbšie vrásky na čele vám?
J. H.: Za najväčšie úskalie podnikania 
v našom regióne považujeme predo-
všetkým dlhodobý nedostatok kvalifi-
kovaných pracovníkov. Napriek skutoč-
nosti, že Horehronie dosahuje hrozivé 
čísla v štatistikách nezamestnanosti 
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a záujemcov o prácu evidujeme stále 
dosť, máloktorý z nich obstojí v kontak-
te s požiadavkami výrobného procesu, 
ktorý kladie vysoké nároky tak na re-
meselnú zručnosť, ako aj počítačovú 
gramotnosť. V rámci systematického 
budovania personálnej základne našej 
spoločnosti sme podnikli viaceré kroky. 
Nadviazali sme napríklad úspešnú spo-
luprácu so stolárskym odborom SOŠ 
v Kremničke pri Banskej Bystrici, štu-
denti ktorého k nám chodili na prax, aby 
sa bezprostredne oboznámili s proble-
matikou a špecifikami našej prevádz-
ky. Každého z nich sme po ukončení 
školy zamestnali. Žiaľ, stolárstvo nepatrí 
medzi preferované oblasti štúdia, a tak 
tento smer nášho úsilia uviazol na ne-
dostatku záujemcov. 
Ako zmysluplné sa nám zdalo tiež oslo-
viť najbližší úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny a ponúknuť mu možnosť vyško-
lenia istého počtu evidovaných uchá-
dzačov o prácu formou rekvalifikácie, 
zameranej na našu technológiu a náš 
sortiment, samozrejme s finančnou 
účasťou úradu. Táto cesta sa ukázala 
ako úplne nepriechodná, takže sa opäť 
a stále stretávame so situáciou, keď mu-
síme konštatovať, že nádejný záujemca 
o prácu – „vyškolený“, resp. „preškole-
ný“ za nemalé finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu – nevie rozoznať ani 
typ stroja, ktorý by mal obsluhovať, a je 
tak absolútne nepoužiteľný. Činnosť 
úradov možno v tomto kontexte označiť 
ako formálnu a investície, vložené do 
vzdelania nezamestnaných, ako premr-
hané. Isté prísľuby, ktoré sme dostali od 
predchádzajúcej ministerky, ostali ležať 
ladom a projekt, čo sme kompetentným 
predložili ešte v septembri, stále čaká 
na relevantnú odpoveď. Musím konšta-
tovať, že sústavné hľadanie spoľahlivých 
a odborne zdatných ľudí, ako aj opako-
vané sklamania, mi uberajú podstatnú 
časť mojej energie...

DM: Ako kompenzujete uvedený hen-
dikep v bežnom živote?
J. H.: Personálnym otázkam sa venu-
jeme priebežne. Momentálne zamest-
návame približne desať ľudí na trvalý 
pracovný pomer, využívame však aj sub-
dodávky od živnostníkov a spoluprácu 
s externými partnermi. V snahe o naozaj 
efektívne riešenie som sa rozhodol sia-
hnuť i do „vlastných zdrojov“ – dcéra po 
ukončení strednej školy skoro zistila, že 
nájsť si prácu tu, doma, nebude ľahké. 
Presvedčil som ju, aby sa ujala vedenia 
nášho showroomu v Brezne a aby si 

prehĺbila kvalifikáciu štvorsemestrál-
nym štúdiom bytového a nábytkového 
dizajnu. Dnes je z nej profesionálka, 
ktorá má prax, robí návrhy a projekty, 
vykonáva odborné poradenstvo, pričom 
k práci pristupuje s citom, zainteresova-
ne. Zveriť jej do rúk náš showroom bolo 
naozajstným „ťahom na bránku“ – práve 
odtiaľ totiž pochádza najviac podpísa-
ných objednávok. Svojím dielom do 
rodinnej firmy prispievajú aj manželka, 
zaoberajúca sa sociálnym programom, 
a syn, ktorý sa stará o dopravu a distri-
búciu tovaru.

DM: V čom podľa vás spočíva recept na 
úspešné prežitie v tvrdom konkurenč-
nom prostredí?
J. H.: Som presvedčený, že treba byť 
schopný rozpoznať dôležité okamihy, 
ktoré rozhodujú o ďalšom vývoji v danej 
oblasti, a potom pohotovo reflektovať 
na požiadavky, vyplývajúce z novej situ-
ácie. Už v začiatkoch podnikania som 
navštevoval veľtrhy a výstavy, aby som 
získal prehľad o trendoch a tendenci-
ách v nábytkárstve, napokon, robím tak 
dodnes. Človek nemôže ostať stáť na 
jednom mieste, musí kráčať dopredu. 
Naučil som sa, že nie je dobré spoliehať 
sa na jediné riešenie – vždy treba uva-
žovať o viacerých alternatívach. Preto 
si neurčujeme žiadne obmedzenia tak 
pokiaľ ide o územie pôsobnosti, ako aj 
o kategóriu zákazníkov – hoci prevažnú 
časť tvoria individuálni klienti, komuni-
kujeme aj s architektmi či konkrétnymi 

firmami. Z toho vyplýva, že realizujeme 
interiéry privátne, kancelárske i verejné 
(bary, reštaurácie, obchody a podobne) 
s použitím obrovskej škály materiálov 
z ponuky našich overených obchod-
ných partnerov. V rámci komplexného 
poňatia našich služieb zabezpečujeme 
aj dovoz zmontovaných komponentov 
priamo na miesto určenia prostredníc-
tvom vlastného automobilového parku. 
Jednoducho povedané, usilujeme sa 
naplno využiť každú príležitosť, ktorá sa 
naskytne.

DM: Dá sa v komplikovanej situácii, 
ktorú ešte stále strašia dozvuky krízy, 
hovoriť o víziách do budúcnosti?
J. H.: Vždy som sa snažil stáť pevnými 
nohami na zemi, a to platí dvojnásob-
ne v otázkach investícií – nad peniaz-
mi skrátka musím mať kontrolu. Dnes 
sme oproti iným vo výhode, lebo nie 
sme zaťažení žiadnymi úvermi či inými 
finančnými záväzkami. Krízu sme, hoci 
oneskorene, až v minulom roku, pocítili 
aj my, no zdá sa, že trh pomaly opäť 
ožíva. Do väčších rozvojových projek-
tov sa zatiaľ pravdepodobne nepustíme, 
uvidíme, akým smerom sa bude vývoj 
uberať. Momentálne sa sústreďujeme 
na to, aby sme udržali súčasný stav. 
Snívať však treba. Som taký – keď nie-
čo dosiahnem, na chvíľku sa uspoko-
jím, ale už onedlho začnem vymýšľať, 
čo ďalej. 

Ďakujeme za rozhovor.

Kvalitatívny posun vo výrobe umožnilo CNC nárezové centrum Sigma Prima od 
firmy SCM
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Cestou specializace na kompletní vy-
bavení dětských a studentských po-
kojů se před více jak osmi lety vydala 
malá ostravská firma INTENA, vedená 
třiatřicetiletým dřevařským inženýrem 
Vladimírem Hodinou, jenž v současné 
době dává práci pětici stálých zaměst-
nanců. Původním zaměřením této firmy, 
založené v roce 1995, byla zakázková 
výroba nábytku takříkajíc všeho druhu 
včetně kuchyňských linek. Přibývající 
konkurence na trhu ji ale po několika 
letech činnosti přiměla k úvahám o ně-
jakém způsobu specializace. „V té době 

jsem shodou okolností potřeboval zaří-
dit pokoj pro svého malého syna a zjistil 
jsem, že je dost těžké z dostupného 
nábytku na trhu zařídit jeho interiér tak, 
aby vedle co největšího prostoru pro 
hraní současně poskytoval i co nej-
větší úložný prostor. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli vyrábět dětské a stu-
dentské pokoje tzv. na klíč, tedy včetně 
návrhů na jejich zařízení,“ sdělil nám ve 
své ostravské vzorkovně Ing. Hodina 
s tím, že grafické zpracovávání návrhů 
se postupem času stalo těžištěm čin-
nosti jeho firmy. Díky těmto návrhům 
má dnes firma zákazníky po celé České 
republice i na Slovensku. Ti se na ni nej-
častěji obracejí na základě doporuče-
ní nebo prostřednictvím internetových 
stránek, které má firma zhotovené 
v české i slovenské verzi a po zadání 

některých klíčových slov se zobrazují na 
prvních místech několika nejnavštěvo-
vanějších internetových vyhledávačů. 
„S požadavkem vyřešit interiér dětského 
pokoje se na nás lidé většinou začínají 
obracet poté, kdy jim do rodiny přibude 
druhé dítě a nebo v době, když jedno 
z dětí začne chodit do školy,“ doplňuje 
majitel.
Základem pro vytvoření grafického ná-
vrhu daného interiéru jsou zákazníkem 
zaslané informace o rozměrech pokoje 
a o počtu, věku a pohlaví dětí, které jej 
budou užívat. Neméně důležitým fakto-
rem je také konkrétní představa rodičů 
o celkovém rozvržení prostoru a jejich 
požadavky na cenu pořizovaného nábyt-
ku. Každý návrh se pak zhotovuje v ně-
kolika variantách, a to nejen z hlediska 
řešení, ale i použitého materiálu (masiv 

Něco navrhneme, část z toho 
nakoupíme a zbytek vyrobíme

Není zcela běžné, aby se výrobci zakázkových interiérů specializovali pouze na jeden segment v této 
kategorii. Výjimku tvoří snad jen kuchyně, které nejenže jsou poněkud specifické, ale i v době ekono-
mického útlumu se drží na nejvyšších příčkách prodejnosti v rámci nábytkářského průmyslu, neboť 
majitelé nových domů či bytů ji zařizují jako první v pořadí. Jestliže si ale např. malá firma s několika 
zaměstnanci zvolí jako svoji specializaci zakázkovou výrobu nábytku do dětských pokojů, které se 
ještě ne tak dávno zařizovaly tím, co zbylo, a i dnes je mladé rodiny často vybavují až jako poslední, 
je to přinejmenším neobvyklé a takové rozhodnutí vyžaduje i pořádný kus odvahy. Mimo jiné i proto, 
že na tento typ nábytku se u nás zaměřuje hned několik větších firem v rámci sériové výroby.

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

Návrhy interiérů dětských a studentských pokojů firmy INTENA vznikají na půdě její vzorkové prodejny v Ostravě
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nebo lamino), a za jeho vytvoření si firma 
standardně účtuje částku okolo jednoho 
tisíce korun. „U složitých návrhů může 
být tento poplatek i dvojnásobně vysoký, 
ale vždy jej účtujeme jen v případech, 
že požadavky zákazníků jsou reálné 
a nám se podaří najít nějaké řešení. 
To znamená, že poplatek nikdy nefak-
turujeme předem, ale až těsně před 
odesláním hotového návrhu. A to navíc 
ještě formou zálohy, kterou u zakázek 
nad 30 tis. Kč, pokud ji sami následně 
i realizujeme, odečteme od celkové 
ceny dodávky,“ vysvětluje Ing. Hodina 
a doplňuje, že firma měsíčně vyhotoví 
v průměru 25 návrhů. Asi 60 % z nich 
pak také sama zrealizuje jako komplex-
ní dodávku, přičemž o tuto službu se 
zajímají hlavně zákazníci z mimoostrav-
ských regionů. Lidé z Ostravy a okolí 
si většinou u INTENY nechají zpracovat 
pouze návrh. S výrobou se pak obrátí 
na některou ze zdejších malých tru-
hlářských firem a nebo si nějaký náby-
tek nakoupí v supermarketech. Kromě 
toho mají i odlišné požadavky na řešení 
zařizovaného interiéru. „Spousta našich 

zákazníků z ostravského regionu bydlí 
v panelových domech s malými poko-
ji. Z tohoto důvodu preferují maximum 
úložného prostoru, zatímco prostor pro 
hraní je až na druhém místě. Návrhy pro 
ně zpracovávané jsou proto charakteris-
tické velmi strohým designem s minimál-
ním využitím nových nábytkových prvků. 
Opačného charakteru jsou např. inte-
riéry velkých dětských pokojů v novo-
stavbách rodinných domů u pražských 
nebo brněnských zákazníků, které se 
vyznačují lehkostí a elegancí. U těchto 
zákazníků lze uplatnit kromě dřevěných 
i mnohé textilní prvky, jako jsou např. 
různě závěsné kapsáře na stěnách 
a další doplňky,“ upřesňuje Ing. Hodina 
s tím, že také u tohoto sortimentu je 
v současné době patrný negativní vliv 
útlumu ve stavebnictví. „Zatímco před 
třemi lety jsme realizovali jeden návrh 
za druhým jako celek, dnes lidé stále 
častěji kvůli úsporným opatřením přistu-
pují k realizacím postupně. Nejprve si 
objednají postele a k nim pak dokupují 
jednotlivě skříně a ostatní doplňky až 
podle toho, jak jim to dovolí jejich finanč-

ní situace. Kromě toho začínají šetřit i na 
materiálu. A to i ti, kteří preferují masivní 
dřevo. Často si například opatří postele 
z masivu, obvykle smrkového, a ostatní 
nábytek si nechají zhotovit na zakázku 
z laminovaných materiálů ve stejném 
dezénu,“ doplnil majitel a dodává, že 
poměr mezi zákazníky vyžadujících ma-
siv nebo laminované materiály činí v sou-
časné době asi 2 : 3. Návrhy interiérů 
proto INTENA nezřídka koncipuje tak, 
aby při realizaci mohla uplatnit sériově 
vyráběný nábytek z produkce asi de-
sítky spolupracujících výrobců z Čes-
ké republiky (GAZEL, DOMESTAV, 
INTERMONT a další) a také ze zahrani-
čí. Ve své truhlářské dílně se zaměřuje 
hlavně na výrobu nábytku podle vlastní-
ho designu, na některé atypické kusy, 
které je třeba rozměrově přizpůsobit ve-
likosti pokoje, a dále na různý doplňkový 
sortiment (poličky apod.) pro celkové 
doladění interiéru. Díky této kooperaci 
může firma zákazníkům nabídnout vedle 
nižších cen i standardní dodací lhůty 
nepřekračující dobu čtyř týdnů. „Mezi 
našimi partnery je také jedna malá tru-
hlářská firma ze sousedního Polska. Je 
zaměřená na borový nábytek, který má 
vcelku dobrou kvalitu a cenově se při-
bližuje nábytku z laminovaných materiálů 
vyšší jakosti s použitím ABS hran apod. 
Spolupráci s ní využíváme u zákazníků, 
kteří preferují nábytek z masivu, ale mají 
takříkajíc hlouběji do kapsy. Při tom je 
ale vždy upozorníme na to, že tento ná-
bytek je vyráběn v Polsku, kde je trochu 
jiná mentalita a na rozdíl od nás je tam 
zvykem nábytek častěji obměňovat,“ 
konstatoval Ing. Hodina a náš rozhovor 
uzavřel tím, že v případě lůžkového ná-
bytku pro dětské pokoje jsou zákazníky 
v současné době nejžádanější zvýšené 
postele s různě členitým úložným pros-
torem. A to i ve velkých místnostech pro 
jedno až dvě děti.

Návrhy interiérů jsou koncipovány tak, aby umožňovaly použít sériovou produkci 
od několika spolupracujících výrobců dětského nábytku

V truhlárně firmy se vyrábí dětský nábytek s vlastním designem chráněným jako průmyslový vzor a různé atypy



DM 3/201140

reportáž

Zmíněná soutěž probíhala od 15. 8. 
do 15. 12. 2010 a zúčastnit se jí mohli 
všichni zákazníci společnosti UNIS–N, 
kteří si u ní v uvedeném období zakou-
pili nábytek nebo jiné bytové doplňky za 
více jak 20 tis. Kč. Šanci na výhru pak 
měli ti ze zákazníků, kteří co nejpřesně-
ji odpověděli na soutěžní otázku, kolik 
metrů čtverečních spárovky je použito 
na sestavu dřevěné ložnice, která byla 
druhou cenou v soutěži. „Rozhodli jsme 
se pro vědomostní soutěž, neboť kdyby-
chom o ceny losovali, bylo by nutné po-
stupovat podle loterijního zákona, který 
je z daňového hlediska poměrně složitý 
a nechtěli jsme se v tomto směru dostat 
do nějakých problémů,“ sdělil nám při 
lednové návštěvě společnosti jednatel 
Jaroslav Laštovička s tím, že pro propa-
gaci soutěže firma využívala mimo jiné 
i „soutěžní“ Toyotu Aygo. Automobil, 
označený logem soutěže a obchod-
ním jménem společnosti UNIS–N, stál 
v průběhu konání akce zaparkovaný 
před výrobním areálem v Sedlčanech 
a dvakrát jej bylo možné vidět také 
v Praze (na výstavách Tendence a For 
Interior), kde se firma pravidelně pre-
zentuje a kde má také vlastní podniko-
vou prodejnu. Přestože se jí podařilo ve 
druhém pololetí objem prodeje zvýšit, 
jednatel tuto skutečnost nepřičítá jen 
soutěži, ale spíše běžnému vývoji při 
prodeji nábytku, který se pravidelně 
každý rok koncem léta začne zvyšovat. 

Pro podporu prodeje děláme maximum

Pro netypickou marketingovou akci v odvětví zpracování dřeva se v loňském roce rozhodla česká 
firma UNIS–N ze Sedlčan, zabývající se výrobou stylového celodřevěného nábytku. Vyhlásila pro své 
zákazníky vědomostní soutěž o osobní automobil Toyota Aygo a dalších deset věcných cen v celkové 
hodnotě 300 tis. Kč, kterou pojala jako jednu z možných forem propagace pro oživení slabé poptávky 
po dřevěném nábytku v prvním pololetí 2010. Přestože soutěž neměla až tak velký účinek, jak vedení 
společnosti předpokládalo, je tato malá firma s 35 zaměstnanci rozhodnuta uskutečnit další podobnou 
akci a pokračovat v rozvoji ostatních marketingových aktivit, které nastartovala již v roce 2010.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv UNIS–N

Sedlčanská firma UNIS–N využila vloni pro marketingové účely zákaznickou soutěž 
o osobní automobil a další ceny
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„Soutěž neměla až tak velký efekt, jaký 
jsme si od ní slibovali, ale jsem přesvěd-
čen, že jsme si vytvořili dobrý základ 
do budoucna. Mnoho lidí podle mne 
přistupovalo k soutěži s nedůvěrou, 
jestli tak malá firma bude vůbec schop-
na nějaké ceny předat. Když ale viděli, 
že s autem skutečně někdo odjel, jsme 
přesvědčeni, že se nám tato iniciativa 
zúročí při další soutěži, kterou plánuje-
me vyhlásit,“ upřesňuje jednatel a do-
dává, že výhercem automobilu se stali 
manželé Petr a Marcela Trčkovi z Horní 
Malé Úpy v Krkonoších. Auto jim bylo 
slavnostně předáno 21. 12. 2010 v au-
tosalonu Toyota Dolák v Příbrami, který 
je dlouhodobým obchodním partnerem 
společnosti a spolupodílel se na propa-
gaci soutěže. Zmínění manželé podle 
J. Laštovičky paradoxně o vyhlášení 
akce vůbec nevěděli a nábytek z pro-
dukce firmy si vybrali prostřednictvím 
jejích internetových stránek. „O soutěži 
se dozvěděli až poté, co si nábytek ob-
jednali. Shodou okolností si mezi vyba-
vením za více jak 100 tisíc korun koupili 
i ložnicovou sestavu, která byla druhou 
cenou v soutěži. Tu pak doma detailně 
přeměřili a díky tomu se jejich údaj na-
tolik přiblížil ke správné odpovědi na 
soutěžní otázku, která zněla 6,946 m2 
plošného materiálu, že se lišil pouze v ti-
sícinách,“ doplnil Jaroslav Laštovička 
s tím, že vítězný manželský pár přisto-
upil k celé akci s nebývalou vstřícností. 
„Dostali jsme svolení, že všechny s nimi 
pořízené rozhovory, fotografie a video-
záznam z předávání Toyoty můžeme vy-
užít pro marketingové účely. Automobil, 
ze kterého výherce podle smlouvy ne-
smí po dobu šesti měsíců od předání 
odstranit nainstalované reklamní nápisy, 
začnou Trčkovi sice provozovat až na 
jaře, ale o to déle jej ponechají v pů-
vodní podobě. Toho si nejvíc ceníme, 
neboť bydlí v horské oblasti, kam je náš 

sortiment jak stvořený,“ pochvaluje si 
jednatel.
V rámci marketingových aktivit firma 
v loňském roce otevřela také další pod-
nikovou prodejnu v Plzni, která je po 
Sedlčanech a Praze třetí v pořadí. Kromě 
toho se rozhodla začít pravidelně komu-
nikovat s bývalými zákazníky, ve snaze 
využít obecně známou skutečnost, že 
najít nového zákazníka je několikaná-
sobně dražší, než si vybudovat důvěru 
mezi stávajícími. K tomuto účelu začala 
mimo jiné využívat i Facebook (s odka-
zem na svých internetových stránkách), 
kde představuje hlavně své novinky. 
Pro telefonické dotazy zákazníků zřídila 
bezplatnou telefonní linku. „V současné 
době se k nám zákazníci dovolají zdar-
ma na telefonní číslo naší centrály, jenž 
takto funguje už asi tři roky. Během ně-
kolika dnů nebo max. týdnů však zákaz-
níkům nabídneme skutečnou ‚zelenou‘ 
linku, začínající osmičkou, kterou jsme 
již objednali a bude sloužit na podpo-
ru prodeje přes náš nový internetový 
obchod. Nový e-shop jsme zprovoznili 
těsně před vánocemi na samostatné 
doméně dreveny-nabytek.cz a chce-

me přes něj prodávat mimo vlastního 
dřevěného nábytku i jiné výrobky a do-
plňky z přírodních materiálů, určené pro 
dům a zahradu, které produkují i něk-
teří další čeští výrobci,“ doplnil Jaroslav 
Laštovička s tím, že o provoz e-shopu 
se průběžně starají dva pracovníci, které 
firma speciálně k tomuto účelu přijala, 
což se už v polovině ledna odrazilo v ne-
bývale vysoké návštěvnosti (800–1000 
lidí denně). „Teď už bude záležet jen na 
tom, aby nezůstalo jen u zájmu, ale aby 
se vysoká návštěvnost patřičně odrazi-
la v prodeji, který je teď v lednu hodně 
slabý. Nicméně v tuto chvíli máme 
v e–shopu zařazeno přibližně 14 tisíc 
různých položek, které chceme trvale 
optimalizovat a rozšiřovat. Naproti tomu 
nepočítáme s tím, že bychom všechny 
položky drželi skladem, ale budeme je 
dodávat v rámci běžných dodacích lhůt 
4–6 týdnů, v některých případech i krat-
ších,“ uvedl Jaroslav Laštovička a dodal, 
že otázku marketinku firma v minulosti 
hodně opomíjela. „Dnes vidíme, že to 
byla velká chyba, kterou se snažíme in-
tenzivně napravovat,“ konstatoval jedna-
tel na závěr našeho rozhovoru.

Všechny ceny byly předány výhercům 21. 12. 2010 v podnikové prodejně v Sedlčanech a v autosalonu Toyota v Příbrami

Ze sortimentu firmy UNIS–N
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MIRLAND, s.r.o., specializující se na 
dobový nábytek pro vybavení interié-
rů domů, hotelů, penzionů, restaurací 
a ostatních privátních i komerčně vyu-
žívaných prostor, vyráběla do loňského 
září v pronajatém areálu bývalého statku 
nedaleko Mnichova Hradiště. Zde měla 
k dispozici několik různých objektů s cel-
kovou výrobní plochou 700 m2, které se 
pro ni postupem času staly nevyhovují-
cími. V roce 2006 se proto majitel začal 
zajímat o projekt Rekonstrukce bývalých 
vojenských objektů umístěných v ka-
tastru obce Bělá pod Bezdězem, který 
byl podpořen dotacemi z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. K zahájení 
vlastní realizace projektu ale došlo až 
v roce 2008, kdy se začaly na trhu ob-
jevovat první příznaky horšící se ekono-
mické situace. V té době už ale Miroslav 
Landa nemohl, přesněji řečeno nechtěl 
z projektu „vycouvat“ a navzdory všem 
nepříznivým okolnostem se mu podařilo 
v říjnu 2010 zprovoznit vlastní výrobní 
areál o rozloze 1,5 hektaru, kde má 
firma pod jednou střechou k dispozici 
plochu o celkovém rozměru 3600 m2. 
„Všichni kolem mne se divili, že jsem 
se do takového rizika pustil, ale já už 
jsem nechtěl být v pronájmu a notabene 
platit za prostory, které mně nevyhovují. 
Stál jsem před rozhodnutím, jestli budu 

Nechtěli jsme už dál pracovat 
v pronajatých prostorách

Když se podnikatel svým investičním rozhodnutím „trefí“ do období, kdy je po mnoha sortimentech 
snížená poptávka, může se dostat do existenčních problémů. Může, ale také nemusí, což nám potvrdil 
Miroslav Landa, majitel společnosti MIRLAND z Bakova nad Jizerou, která je zaměřena na kompletní 
vybavení stylových interiérů, realizovaných tzv. na klíč. Firma začala koncem minulého roku vyrábět 
ve vlastním objektu v průmyslovém areálu Vazačka v Bělé pod Bezdězem, který byl vybudován s fi-
nanční podporou Operačního programu Podnikání a inovace v rámci programu NEMOVITOSTI. Jednalo 
se o investici v desítkách miliónů korun, byť z části podpořenou dotacemi, kterou tato malá firma 
s deseti zaměstnanci bez problémů splácí a majitel je přesvědčen, že stejně tomu bude i nadále.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Společnost MIRLAND vyrábí od konce roku 2010 ve vlastním areálu zbudovaném 
s podporou EU

Desítka truhlářů má k dispozici 2500 m2 dílenských ploch
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nadále nábytek jen prodávat, tak jako 
před čtrnácti lety, kdy jsem s touto čin-
ností začínal, a nebo jestli budeme sami 
dál vyrábět, ale v tom případě bylo nutné 
se takříkajíc pohnout jiným směrem,“ 
vysvětluje nám čtyřicetiletý podnikatel 
důvod svého rozhodnutí s tím, že kromě 
prostorů bylo třeba vyměnit i veškeré 
strojní vybavení, aby firma dokázala vy-
hovět stále vyšším požadavkům zákaz-
níků. Na pořízení nové technologie za 
více jak 2 mil. Kč, na některé stavební 
práce a na provedení nových rozvodů 
(elektřina, topení apod.) se však dotace 
podle M. Landy nevztahovaly a firma tak 
musela do budoucna počítat s vyššími 
splátkami úvěru. „Vybraný objekt se bo-
hužel nachází v pásmu, kde se dotace 
týkaly jen oken a celkového zateplení 
obvodového pláště a střechy budovy. 
Z tohoto důvodu mému záměru nevěři-
la mimo jiných ani banka, přes kterou 
už 15 let vedu všechny své obchody, 
a odmítla mně poskytnout úvěr. Naštěstí 
jsem našel pochopení u jiné banky, kte-
rá mi bez problémů vyšla vstříc, což ji 
nyní oplácím tím, že každá ze splátek 
proběhne vždy ve stanoveném termínu,“ 
pochlubil se Miroslav Landa a s uspoko-
jením dodává, že jeho důvěru naopak 
nezklamali zaměstnanci. Ačkoliv se jim 
přestěhováním výroby prodloužila cesta 
na pracoviště v průměru o 15 km a oni 
musí tím pádem vstávat skoro o hodinu 
dřív než v minulosti, ani jeden z nich 
firmu neopustil. Zde je však nutno říci, 
že k uvedené skutečnosti do jisté míry 
přispěl i sám majitel, který každý den 
sváží své lidi do práce a zpět vlastním 
minibusem. „Jeden z truhlářů je sou-
časně i řidičem a každé ráno všechny 
ostatní objíždí a vyzvedává přímo u do-
mů tak, aby v 5:45 byli všichni zde 
a v 6:00 hodin zahájili práci,“ doplnil 
M. Landa.
Většina produkce je určena zákazní-
kům v České republice a na Slovensku 
a její malou část firma vyváží také do 

Německa a Francie. Nahodilé dodáv-
ky začíná postupně směřovat také na 
americký trh, kde by letos chtěla ote-
vřít své zastoupení. „Nábytek z tuzem-
ských dřevin, jako je smrk, dub, jasan 
a v poslední době také buk, vyrábíme 
v Čechách. Výrobky z mahagonu a tea-
ku dovážíme z Indonésie, kde spolu-
pracujeme s firmou vedenou českým 
majitelem, v níž máme i určitý majetkový 
podíl. Tento sortiment je pro nás kromě 
vlastního dřeva zajímavý také kvůli vel-
mi laciným, ale perfektně provedeným 
ručním řezbám. Importujeme ho v růz-
ných fázích rozpracovanosti a chybějící 
operace (nejčastěji povrchovou úpravu 
a montáž) doděláváme sami. Část hote-
lového nábytku si také necháváme vyrá-
bět v Číně, kde máme rovněž českého 
zástupce (v provincii Macao), který nám 
ohlídá požadovanou kvalitu,“ prozrazuje 
nám majitel své výrobní zdroje. S jejich 
pomocí se firma u nábytku dostává do 
různých cenových relací a díky tomu 
má široké spektrum zákazníků a dlou-
hodobě zajištěnu práci s výhledem mi-
nimálně na tři měsíce bez toho, že by 

své zákazníky sama aktivně vyhledávala. 
„V posledních letech absolvujeme pou-
ze jednu výstavu v Praze (Tendence), 
a to hlavně proto, abychom o sobě dali 
veřejnosti vědět. Gró našich současných 
zákazníků tvoří stálí klienti, kteří se na 
nás opakovaně obracejí díky kladným 
zkušenostem z předcházejících realiza-
cí, a na jejichž doporučení získáváme 
i většinu nových zákazníků,“ konstatoval 
Miroslav Landa s tím, že původ nábytku, 
který je vždy uveden na etiketě nalepe-
né na zádech každého kusu, je pokaž-
dé předem odsouhlasen zákazníkem. 
„Držím se jednoho zásadního pravidla, 
že zákazníkovi se nikdy nesmí lhát, jinak 
ztratíte nejen svoji tvář, ale i to, čeho jste 
dosáhli. Když tedy zákazník chce ušetřit 
a já mu proto nabídnu nábytek z Číny, 
vždy to v něm vzbudí velkou nedůvěru. 
V takovém případě kontaktuji některého 
z dřívějších klientů, který tento sortiment 
využívá a dotyčného zákazníka k němu 
nasměruji nebo často i sám přivezu, 
aby se sám přesvědčil, že vše, co je 
čínské, nemusí být špatné,“ uvedl na 
závěr našeho rozhovoru majitel.

Vzorky firemní produkce jsou nadále prezentovány ve vzorkovně v Bakově nad Jizerou

Jednotlivé zakázky bývají často kombinovány z výrobků produkovaných v ČR, 
Indonésii a Číně
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DREVONAB – dve sedačky za cenu jednej

Na slovenskom trhu s nábytkom sa značka DREVONAB objavila pred 
pätnástimi rokmi. Od roku 1996 sa zaoberali iba predajom nábytku 
rôznych výrobcov. Keď sa zakladateľovi Daliborovi Sihlovcovi poda-
rilo prenajať výrobné priestory v Žiline, začal v roku 1998 vyrábať 
čalúnený nábytok. Najskôr všetky materiály a komponenty nakupo-
val. Prvých päť typov sedačiek s textilnými poťahmi kompletizovalo 
päť až osem čalúnnikov.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: archív DREVONAB

Výrazné rozšíre-
nie areálu, a tým 
aj výroby prišlo 
v roku 1999. 
Výrobné priesto-
ry doplnil o ďalšie 

dielne v zrekonštruovanom areáli. K dis-
pozícii majú 1000 m2. Nebyť krízy, keď 
sa znížil odbyt, spomalil tok peňazí, zvý-
šili sa ceny materiálov, energií, dopravy 
a služieb, plánoval pristúpiť k výraznej 
investícii do rozšírenia a skvalitnenia vý-
roby. Pripravované rozhodnutie môže 
urýchliť zvýšenie objemu výroby.
Za uplynulých 12 rokov bolo výrazným 
činom rozšírenie čalúnnickej výroby 
o stolárske dielne. Pracuje v nich podľa 
potreby päť až šesť vyučených stolárov. 
Vyrábajú kostry a ďalšie doplnky z dre-
va, čím výrazne znížili výrobnú kooperá-
ciu. Nikto z dodávateľov im neohrozuje 
týždňové plánovanie výroby. V čalúnení 
využívajú moderné typy PUR-pien, aby 
kvalitatívne naplnili požiadavky odbera-

teľov. Prešli aj na náročné šitie poťahov 
z kože (asi tretina objemu výroby), textil-
né poťahy majú žiadané módne vzory.
Dizajn výrobkov a celý technologický 
tok výroby tvorí majiteľ Dalibor Sihlovec 
sám – podľa poznatkov z výstav, požia-
daviek obchodníkov a individuálnych 
zákazníkov. Zložitejšiu technológiu 
náročných tvarov sedačiek objednáva. 
Firma v súčasnosti zamestnáva dvadsať 
pracovníkov, využíva ich podľa objemu 
objednávok. Celú výrobu koordinuje 
a riadi Pavol Iglár, je zamestnancom 
firmy od samého začiatku.
Najväčší rozmach výroby zaznamenali 
v rokoch 2005 a 2006, keď mesačne 
vyrábali až 150 súprav. Zamestnávali 
až 38 výrobných robotníkov. Technolo-
gicky zvládli až 50 typov súprav, kto-
ré ponúkajú do predajní s nábytkom. 
Inovované typy už trinásť rokov prezen-
tujú na nábytkárskom veľtrhu v Nitre, 
často vystavujú aj na výstave MODDOM 
v Bratislave.

Vo svojich predajniach v Žiline a Koši-
ciach predávajú asi polovicu produkcie. 
Veľkoodberateľom je obchodná firma 
FAMM, ktorá umiestňuje čalúnené vý-
robky do siete Family Market. Takéto 
riešenie umožňuje vyrábať väčšie série 
jednotlivých typov.
Cez obchodné akcie sa dostávajú aj na 
trh s nábytkom v Českej republike (15 % 
produkcie). K udržaniu rozsahu výrob-
nej úrovne prispela aj česká obchodná 
spoločnosť B2B Partner: objednala si 
väčší objem klubových kresiel cez pev-
né týždňové dodávky. Výhodou je, že 
zaradili DREVONAB, s. r. o., Žilina do 
akciovej ponuky v katalógoch v Českej 
republike, Poľsku a na Slovensku. 
Kreslá uverejnili už na obálke so sloga-
nom „Kúpite dve kreslá – zaplatíte za 
jedno“, čím výrazne znížili kontrahovanú 
cenu výrobku.
Výrobná firma je členom ZSD SR (2006), 
zapojila sa do kampane „Produkty zo 
slovenského dreva sú kvalitné“.

Výrobná časť je rozdelená na dve stolárske a dve čalúnnické dielne, krajčírsku dielňu a montáž hotových čalúnených súprav.
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SEZAM – keď má firma dvadsať rokov

Obchodná f i rma 
SEZAM  (SE r v is 
a  ZÁsobovan ie 
Materiálom) bola za-
ložená 13. februára 

1991. Zakladatelia 
spoločnosti vo svojom 

podnikateľskom zámere využili skúse-
nosti z riadiacich procesov drevárskej 
a nábytkárskej výroby a obchodu.
Spoločnosť ponúka dostatočne širokú 
paletu drevárskych výrobkov a materiá-
lov zameraných na výrobu nábytku: dre-
votrieskové laminované dosky, pracovné 
dosky, vláknité dosky, MDF, stolárske 
preglejky, HDF, latovky, ihličnaté a list-
naté škárovky a doplnkový sortiment 
na stavebné činnosti: drevoštiepkové 
dosky OSB, cementovotrieskové dosky 
Cetris, stavebné preglejky, eurohranoly, 
KVH, BSH, rezivo, parkety, dlážkovica, 
drevené hobľované obklady, drevené 
lišty a izolačné materiály na báze drev-
ných vlákien.

Dosiahnutá úroveň ponuky s jej reálnou 
a trvalou dostupnosťou vo vysokej kva-
lite, šírke a komplexnosti spolu s ma-
ximálnou starostlivosťou o zákazníka 
a poskytovaním obchodno-technických 
služieb (dovoz materiálov, rezanie a hra-
nenie dielcov, sobotný predaj), tvorí 
jadro úspechov spoločnosti.
Za dvadsať rokov činnosti v plnom roz-
sahu napĺňa vlastný obchodný slogan: 
„SEZAM... a máte čo chcete“. A čo 
je ešte dôležitejšie, vytvára predpoklady 
ďalšieho rozvoja jej pôsobenia na trhu 
SR. Spoločnosť zamestnáva 77 pracov-
níkov, má 12 prevádzkových jednotiek 
na území SR s centrálnym skladom 
a administratívno-riadiacou jednotkou 
v Žiline. Stratégia podnikateľskej čin-
nosti je postavená na rozvoji vlastnej ob-
chodnej siete s ústretovou orientáciou 
na zákazníka.
Obchodná spoločnosť SEZAM pri príle-
žitosti dvadsaťročného pôsobenia touto 
formou vyslovuje poďakovanie všetkým 

obchodným partnerom – dodávateľom 
aj odberateľom – za seriózne partner-
ské vzťahy so želaním ich ďalšieho pre-
hlbovania.
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Nejlepší za posledních 
deset let?

Letošní nábytkářský veletrh IMM v Ko-
líně nad Rýnem (18.–23. 1.) byl posílen 
o první ročník samostatného veletrhu 
LivingKitchen, zaměřeného na ku-
chyně. Tato skutečnost se projevila jak 
na účasti vystavovatelů, tak na návštěv-
nosti. Obou akcí se v plně obsazených 
halách dle závěrečné zprávy vydané 
tiskovým oddělením Kolínského výsta-
viště zúčastnilo 1213 firem ze 48 zemí 
(v loňském roce to bylo 1053 a v před-
loňském 1057 firem – ovšem bez účasti 
většiny letos prezentovaných výrobců 
kuchyní). Počtem vystavovatelů se tak 
akce výrazně přiblížily roku 2008, kdy 
se v Kolíně prezentovalo 1251 firem. 
Také letos byly na kolínském výstavišti 
největším počtem zastoupeny německé 
firmy – 521 vystavovatelů a 32 dalších 
participujících firem. Loni tento počet 
činil 439 firem. Zahraniční firmy s cel-
kovým počtem 660 (614 vystavovatelů 
+ 46 participujících) tvořily 54 % vy-
stavovatelů. Loni se zahraniční firmy 
na účasti podílely 58 procenty (v roce 
2009 dokonce 61 procenty), takže le-
tos došlo k mírnému posílení domácího 

zastoupení. Ze zahraničních zemí měla 
stejně jako loni nejsilnější zastoupení 
Čína (79 firem, loni 81, předloni 47). 
Svoji účast mírně posílili také Italové 
(66 firem), kteří kolínský veletrh po-
slední roky poněkud „bojkotují“ (loni 
56 a předloni 52, zatímco v roce 2008 
103). Svoji účast posílilo také Dánsko 
(46 oproti loňským 36). Zhruba stabil-
ní účast si udržují Holandsko (letos 41, 
loni 44) a Švýcarsko (35, 35). Českou 
republiku zastupovaly letos čtyři fir-

my (AHORN CZ, Desk-Form, FORM 
a TON), Slovensko reprezentovala fir-
ma Javorina.
Dvojici veletrhů podle tiskové zprávy 
navštívilo rekordních cca 138 000 náv-
štěvníků ze 128 zemí světa. Jde o 38% 
nárůst oproti předchozím dvěma ro-
kům, kdy na IMM zavítalo shodně oko-
lo 100 000 návštěvníků (v roce 2008 
107 000). Výraznou změnou v návštěv-
nické struktuře přitom oproti minulosti 
byl vyšší podíl zahraničních a odborných 

Ještě více šedé než loni
aneb V kurzu jsou přírodní materiály a multifunkční interiéry

Pokud si někdo od návštěvy letošního nábytkářského veletrhu IMM v Kolíně nad 
Rýnem v souvislosti s avizovaným oživováním ekonomiky sliboval výrazné oživení 
v oblasti nových trendů a inspirací, byl nejspíš zklamán. Vystavovatelé většinou 
vsadili na osvědčenou metodu prezentace úspěšných modelů z uplynulých let a do 
výraznějších experimentů se ani letos ještě nepouštěli. V expozicích převládal spíše 
konzervativnější přístup, který podtrhoval současnou tendenci budování „útulného 

domova“, kde se jeho obyvatelé budou cítit ještě lépe a pohodlněji, a kde budou díky novým komu-
nikačním prostředkům trávit ještě více času, než dříve. K nejvýraznějším prvkům letošního veletrhu 
patřilo další posílení podílu přírodních materiálů, často v jejich naturalistické podobě, a šedé barvy 
kombinované s bílou a s přírodním dřevem.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv autora

K nejčastěji kombinovaným barvám na letošních veletrzích IMM a LivingKitchen 
patřila bílá, šedá a černá (CS Schmal)
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návštěvníků. Nejvíce jich přijelo z Ho-
landska, Francie, Itálie a Švýcarska, 
stejně jako z východní Evropy, zejména 
z Ruska. Větší počet obchodníků byl za-
registrován i z dalších důležitých export-
ních trhů, jako je Asie, Blízký Východ 
a Severní Amerika. Dirk Uwe Klaas, vý-
konný ředitel Asociace německého ná-
bytkářského průmyslu (VDM) průběh ve-
letrhů komentoval slovy: „Byl to pro nás 
zdaleka nejlepší veletrh za posledních 
deset let. Více návštěvníků, více podep-
saných kontraktů a výborná nálada. To 
je vynikající start našeho nábytkářského 
průmyslu do roku 2011.“ Jeho slova po-
tvrzuje i názorový průzkum mezi vysta-
vovateli. „Byl to vynikající veletrh. Hala 
byla plná, ‚kmitali‘ jsme jako za starých 
časů, přišli nejen naši stávající zákazníci, 
ale máme i spoustu nových kontaktů, 
zejména z Holandska a z Belgie,“ uvedl 
např. Gero Walter Frommholz z firmy 
Walter Frommholz.

Mizející hranice

Jedním z nejvýraznějších trendů v sou-
časných obytných interiérech jsou 
mizející hranice mezi dříve tradičními 
obytnými zónami. Kuchyň se spoju-
je s jídelnou a obývací částí interiéru, 
uplatňují se multifunkční typy nábytku, 
kdy se např. jídelní stůl snadno promě-
ní v komunikační centrum, ložnice se 
slučuje s koupelnou apod. S touto 
skutečností koresponduje i slaďování 
jednotlivých segmentů do jednotného 
harmonického stylu. V minulosti si lidé 
kladli otázku: co by mělo být v obývacím 
pokoji? Dnes otázka zní: co chci, aby 
bylo v mém obývacím pokoji?

Bílá, šedá, černá

Co se barevného provedení týká, v ob-
lasti lakovaného nebo laminovaného 
nábytku jednoznačně dominuje bílá, 
a to buď v „sólovém“ provedení, anebo 
v kombinaci s šedou či černou, příp. 
s dřevěným dezénem (jasan, švestka 
šedý dub aj.). Tento trend bylo mož-
né pozorovat jak v sektoru obývacích 
pokojů, tak i kuchyní, ložnic či kou-
pelen. Druhou dominantní barvou ve 
všech sektorech je myší šeď, a to nej-
častěji v kombinaci (kromě již zmíněné 
bílé) s dřevěnými dekory lamina nebo 
s přírodním dřevem v podobě dýhy či 
masivu. Vystavovatelé tak potvrdili, že 
loňský nástup této barvy nebyl jen se-
zónní záležitostí. Ojedinělé ale není ani 
„celočerné“ provedení nábytku, zvláště 
v oblasti kuchyní.

V kategorii nábytku z laminovaných či 
foliovaných desek zaznamenává rene-
sanci tzv. šedý dub, populární u nás 
zejména na začátku 90. let minulého 
století, ovšem s viditelně vyšší kvalita-
tivní úrovní dezénu. Do popředí se le-
tos v této nábytkové kategorii výrazně 
protlačil také jasan.

Rustikální vzhled

Současná nabídka laminovaných de-
sek vedle klasického pojetí povrchové 
úpravy kopíruje rovněž nový trend, za-
znamenaný již loni v oblasti masivních 
dřevěných materiálů, a to rustikální až 
naturalistický vzhled dřevěného povrchu 

zesílený záměrně ponechanými stopami 
po příčném řezu na katru. Laminované 
desky s dřevěným dezénem a s imitací 
příčného řezu nachází uplatnění snad 
ve všech kategoriích od běžného „lami-
nonábytku“ až po luxusní kuchyně.
Zákazníci jsou vedle kvality a designu 
stále citlivější i na původ materiálu v sou-
ladu se vzrůstajícím povědomím o nut-
nosti udržitelného životního prostředí. 
Obchodníkům jsou stále častěji kladeny 
otázky, z jakých materiálů je nábytek vy-
roben. Roste proto poptávka zejména 
po produktech z masivního dřeva. Příčné 
řezné stopy na povrchu masivních, ale 
i dýhovaných nábytkových dílců, stejně 
jako zvýrazněná naturálnost dřeva např.  

Retro nábytek se zaoblenými svislými 
hranami v moderním designovém poje-
tí byl rovněž jedním z typických prvků 
letošního IMM (Germania)

Renesanci zaznamenává laminovaný 
a foliovaný nábytek s dezénem „šedý 
dub“ (Maronese)

Populární jsou rustikální dřevěné povrchy s patrnými stopami po příčném „řezu“, 
a to jak u laminovaného, tak u dýhovaného nábytku (Leicht, Wöstmann)
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drásáním, strukturovaným frézováním 
nebo štípáním, jde ruku v ruce s tím-
to vývojem a vychází ze snahy výrob-
ců zdůraznit přírodní původ materiálu. 
Toto provedení se ale většinou použí-
vá jen u některých nábytkových prvků 
a je kombinováno s hladkými povrchy 
téže dřeviny nebo s jinými materiály, 
nejčastěji v již zmíněném šedém pro-
vedení. Dalším často používaným způ-

sobem zvýraznění použitého materiálu 
– přírodního dřeva, je robustní provede-
ní konstrukce. U skříňového nábytku se 
obvykle jedná o „optický klam“, docíle-
ný použitím širokých vlysů na čelních 
plochách korpusů a dvířkách. O zbytek 
požadovaného efektu se postará rusti-
kální kresba použitého dřeva.
Z hlediska dřevin jednoznačně domi-
nuje dub, převážně v přírodním pro-

vedení. Na předních příčkách se dále 
drží buk a ořech. Výrazné posílení jsme 
zaznamenali u jasanu. Zajímavým kro-
kem některých vystavovatelů je snaha 
o návrat jilmu. Tuto v minulosti velmi ob-
líbenou dřevinu v Evropě v průběhu 20. 
století takřka vyhubila grafióza, a až nyní 
se díky systematické práci lesníků do 
našich lesů začíná opět vracet. V sou-
časné době se jilmové dřevo na evrop-
ský trh dostává buď ze severní části 
amerického kontinentu, nebo z Asie.

Kámen, ocel, sklo

Z „nedřevěných“ přírodních materiálů 
má v nábytkářské výrobě již tradičně 
nejsilnější zastoupení přírodní kámen, 
nerezová ocel a sklo. Speciální tvrze-
né sklo nacházíme nejen na stolových 
deskách, ale v barevném neprůhled-
ném provedení s lesklým či matným 
povrchem i na čelních nábytkových 
plochách. A to nejen v kuchyních nebo 
na vestavěných skříních, kde se tato 
aplikace používá již řadu let, ale taktéž 
v obývacích pokojích a ložnicích, což 
částečně souvisí s již zmíněným ruše-
ním hranic mezi jednotlivými obytnými 
prostory a sjednocováním interiéru. 
I tento segment ale kopíruje současný 
barevný trend, tzn., že nejčastější bar-
vou je bílá, šedá a černá. Zajímavé je 
např. použití šedého matného skla tlou-
šťky 3 mm s tzv. nešpinivým povrchem 
na čelních nábytkových plochách, které 
představila společnost Wiemann. Na 
povrchu skla nezůstávají viditelné stopy 
po „osahání“ a jakoukoliv nečistotu, kte-

Až skulpturální podoby nábytku s na-
turalistickým efektem docilují jeho vý-
robci např. použitím štípaných vlysů 
s povrchem dokončeným kartáčováním. 
Velmi efektně tento materiál působí zej-
ména v kombinaci s lesklými skleněnými 
nebo lakovanými povrchy (Gwinner)

Jiným často používaným způsobem 
zvýraznění přírodního dřeva, je robust-
ní provedení konstrukce v kombinaci 
s výrazným fládrem použité dřeviny (Sit 
4 life)

Rustikálního vzhledu masivních nábytkových dílců je docilováno též technologií 
strukturovaného frézování (MCA Furniture)

Masivní dřevěné prvky se stopami po 
příčném řezu se používají často jako 
„přírodní“ doplňky k šedým lakovaným 
plochám (Gwinner)
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rá na povrchu ulpí, lze snadno odstranit, 
zpravidla jednoduchým setřením.

LEDové světlo

S nástupem světlo emitujících diod 
(LED) přišel nový fenomén – úsporné 
osvětlení nábytku a interiérů. LED diody 
se oproti dřívějším typům osvětlení vy-
značují především velmi nízkou emisí 
tepla, dlouhou životností a nízkou spo-
třebou energie. Bez problémů tak spl-
ňují současné požadavky na energetic-
kou úspornost spotřebičů v domácnosti 
a výrobci nábytku tento fakt využívají 
nejen pro účel, ale i pro efekt. První 
LED svítidla jsme před zhruba osmi 
lety mohli zaznamenat např. v podobě 
lampiček u postelí nebo jako osvětlení 
vnitřního prostoru šatních skříní. Později 
se jejich použití ze standardních svítidel 
rozšířilo i na skleněné police, čímž pro-
nikly do vnitřních prostorů úložného ná-
bytku (zvláště prosklených vitrín), a na 
aplikace známé pod termínem „noční 
osvětlení“. Dnes můžeme osvětlení 
s LED diodami nalézt u nábytku snad ve 
všech kategoriích. Kromě již zmíněných 
lokálních aplikací se asi nejvíce uplatňují 
v kuchyních v podobě např. plochých 
těles na spodní straně horních skříněk 
pro osvětlení pracovní plochy, na spod-
ní straně dřevěných polic pro osvětlení 
prostoru pod nimi, jako osvětlené le-
mování pod pracovní deskou osvětlu-
jící vnitřní prostor zásuvek aj. Světelné 
lišty s LED diodami jsou osazovány na 
spodní partie nábytku (u kuchyní, šat-
ních skříní, postelí atd.), kde osvětlují 
podlahu a nejbližší prostor a plní zde 
roli nočního osvětlení.

LED osvětlení v podobě světelné lišty pod pracovní deskou osvětluje úložný prostor zásuvek, diody v oblasti soklu slouží jako 
noční osvětlení, plochá tělesa na spodní straně horních skříněk osvětlují pracovní plochu (Parisot)

Na evropském trhu se opět začínají objevovat výrobky z jilmu (Oestergaard)

Tvrzené neprůhledné sklo šedé barvy s matným nešpinivým povrchem aplikované 
na čelních plochách masivního dřevěného nábytku z olše (Wiemann)
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Komfort při otevírání

Mechanické otevírací systémy citlivé 
na dotek již zcela ovládly kuchyně vyšší 
kategorie, a to jak v oblasti zásuvek 
spodních skříněk, tak u výklopně-zve-
dacích dvířek horních skříněk. Jednou 
z novinek letošního roku jsou motorické 
pohony posuvných dveří velkorozměro-
vých šatních skříní. Např. společnost 
Welle Möbel tento systém prezentovala 
na šatní skříni o šířce 4 metry a výšce 
2,5 metru se dvěma posuvnými dveř-

ními křídly. Mechanismus funguje tak, 
že na dveře stačí jen lehce zatlačit ve 
směru požadovaného horizontálního 
pohybu a motor se automaticky akti-
vuje. Při nárazu na překážku se křídlo 
v kterékoliv fázi posuvu automaticky 
zastaví.

Kuchyním a veletrhu LivingKitchen, 
stejně jako čalouněnému a lůžkovému 
nábytku na IMM, jsme se v tomto článku 
z důvodu již tak dost velkého rozsahu 
záměrně vyhnuli. Těmto tématům bu-

dou věnovány samostatné příspěvky. 
V samostatných článcích postupně též 
představíme některé novinky a zajíma-
vosti prezentované na obou akcích. 
Téma uzavíráme pozvánkou na příští 
ročník veletrhu IMM, který je naplá-
nován na termín 16.–22. 1. 2012. 
Pořadatelé se tak opět po dvou letech 
vrací k osvědčenému sedmidennímu 
termínu. V předstihu byl avizován i ter-
mín pro další společný projekt IMM + Li-
vingKitchen, který by se měl uskutečnit 
ve dnech 14.–20. 1. 2013.

Českou republiku na veletrhu IMM v Kolíně nad Rýnem 
letos zastupovaly čtyři firmy – AHORN CZ, Desk-Form, 
FORM a TON, Slovensko reprezentovala firma Javorina. 
Jen krátce k některým prezentovaným novinkám.
Společnost AHORN CZ, specializující se na výrobu la-
melových roštů, představila návštěvníkům veletrhu nový 
polohovatelný rošt, jehož ložná plocha se při zvedání zá-
dové oblasti posouvá směrem dozadu. Ležící osoba tak 
má neustále dostupný odkládací prostor na nočním stolku 
a nemění se tím pádem ani horizontální vzdálenost hlavy 
např. od televizní obrazovky apod.
Společnost FORM se zabývá výrobou moderního designo-
vého nábytku a nábytkových doplňků vyšší třídy. V Kolíně 
jako svoji novinku prezentovala např. polohovatelnou dvo-
umístnou pohovku Slowfox, kterou lze několika jednodu-
chými pohyby přizpůsobit požadavkům uživatele. Boky je 
možné sklopit do horizontální polohy a získat tak příleži-
tostné lůžko nebo může být vzniklá čtyřdílná „ložná“ plocha 
nastavena do různých poloh polosedu s různým úhlem 
sklonu zádové zóny a různé výšky nožní zóny.
Výrobce sedacího nábytku TON a.s. se na IMM letos pre-
zentoval se zcela novým pojetím svého stánku a představil 
zde mimo jiné několik zajímavých progresivních nápadů 
začínajících designérů. Koncept stánku vytvořil jeden 
z nich Michal Riabic, který je rovněž autorem jednoho 

z úspěšných produktů loňského roku, houpacího křes-
la Wave. K dalším prezentovaným novinkám patřila např. 
židle s číselným označením 002, která zvítězila v soutěži 
„Bentwood no limits“. Autor návrhu Jaroslav Juřica navázal 
na tradici Michaela Thoneta a při zachování komfortu a čis-
tých linií tradičního designu dokázal jeho legendární židli 
č. 14 zjednodušit tak, že sestává pouze ze dvou nosných 
ohýbaných dílů.

České a Slovenské zastoupení na IMM

Polohovatelný rošt s dozadu posuvnou plochou (AHORN 
CZ)

Polohovatelná dvoumístná pohovka Slowfox (FORM)
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Bleskově z Kolína

Od loňské návštěvy IMM uplynul přesně rok 
a v Kolíně se opět roztočil nábytkářský kolotoč 
výstav. Každý trochu informovaný návštěvník 
musel oproti loňsku vidět posun směrem k lepším 
časům. Výstavní plocha byla vyprodána, některé 
italské „trucující firmy“ se po loňské absenci 

vrátily na německou scénu, jiné, a to i významné subjekty, opět 
chyběly, zato je nahradily firmy nové. Na první pohled bylo patrné, 
že je nábytkový trh citlivý, dynamický organismus, kdy dnes už 
neplatí to, co platilo včera. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Na oficiální novinářské prohlídce bylo 
jasně deklarováno, že se německý trh 
vzpamatoval z krize, firmy „naleštily“ 
někdy až opulentní expozice a vytáhly do 
nového boje o zákazníka. Návštěvníků 
zde rozhodně nebylo pomálu, dalším 
přesvědčivým argumentem k návštěvě 
salónu byla silná účast kuchyňského 
segmentu vystavujícího pod samostat-
ným názvem Living kitchen.
Příjemným zpestřením pobytu na výsta-
vě byla oproti minulým letům i komplexní 
prezentace 191 produktů oceněných 
německou radou pro design „Rat für 
Formebung“ instalovaná přímo na ve-
letržním „bulváru“. 15 z těchto výrob-
ků získalo prestižní označení „Best of 
best“. V jury rady zasedali renomovaní 
zástupci světa designu, nábytkářského 
průmyslu i medií, např. londýnský desig-
nér Sam Hecht, italský designér Giulio 
Ridolfo nebo šéfredaktorka hamburské-
ho časopisu Architektur und Wohnen 
Barbara Friedrich. Pro návštěvníka vstu-
pujícího severním vchodem byla tato ex-
pozice příjemnou pozvánkou na to, co 
ho v jednotlivých halách očekává.
IMM skýtá dostatečný prostor pro dia-
log mezi výrobci a obchodníky, kteří pak 
ve svých showroomech zboží nabízejí fi-
nálnímu konzumentovi. Ten očekává vy-
sokou kvalitu, funkčnost a inovativnost. 
Najde ji v nablýskaných expozicích čas-
to o stovkách čtverečních metrů v čele 
s tzv. “designovou halou“ číslo 11. Zde 
si každá firma musí umístění „vyslou-
žit“ kvalitou svých produktů, které jsou 

podrobeny posouzení výstavní komisí 
a řada firem raději od účasti odstoupí, 
pokud v „jedenáctce“ neuspěje. 
Jiným modelem vystavování je projekt 
Pure Village v hale č. 3, který nabízí 
„nováčkům“ za atraktivní cenu proná-
jem malých stánků od plochy 16 m2. 
„Vesnička“ má svoje „náměstíčko“, kde 
lze neformálně posedět a utřídit dojmy 
před zahájením další etapy výstavního 
maratónu.
Kdyby mělo kolínský salón zdokumen-
tovat tisíc návštěvníků, jistě by vzniklo 

tisíc úhlů pohledů na tuto megaloman-
skou akci. Určitě by však měly mnoho 
společného. Například konstatování, že 
jde o zcela neopakovatelnou nabídku 
nábytkových objektů do bytového inte-
riérů v jednom místě a čase v širokém 
cenovém spektru s využitím novinek 
z oblasti nových materiálů a technologií 
s dokonalým provedením detailu všeho 
druhu. Velké pozornosti se těší také vše, 
co nese nálepku ekologie. S tím úzce 
souvisí pojem kvality a trvanlivosti, pro-
tože to, co déle vydrží, produkuje méně 

Potěšitelná byla prezentace firmy TON. Za zdařilou expozici pojednanou jako volně 
instalované židle jednotné barevnosti na jakýsi diagonální dřevěný plot či ohradu 
vymezující neformálně soukromý prostor expozice od veřejného a za prezentaci 
nového modelu 002 (design Miroslav Juřica) si zaslouží velkou pochvalu. Zcela 
profesionální byly i tiskové materiály úsporně uložené na „flešce“, vedle katalogu 
novinek i starších produktů nechyběly profily designérů ani působivé video doku-
mentující jedinečnou technologii ohýbání dřeva.
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odpadu a nezatěžuje životní prostředí. 
Každá firma se také hrdě hlásí k tomu, 
že například zpracovává odpad, ať už to 
jsou odřezky mramoru nebo laťovky. 
V rozporu s tímto faktem pak vypadají 
rozpačitě zákoutí nablýskaných paviló-
nů, kde se povalují odhozené tiskoviny 
a papírové tašky, přestože firmy tištěný-
mi materiály na první pohled šetří a od-
kazují na webovské stránky. Člověka 
pak nutně napadá, že je to v době zá-
plav, sesuvů půdy a dalších přírodních 
katastrof neuvěřitelné plýtvání. Možná 
by na tomto místě mohla lépe fungovat 
solidarita. Tisk dokonalých propagač-
ních materiálů na křídovém papíře je 
v době rozvoje IT poněkud pasé, uše-
třené peníze by se jistě mohly použít 
k obnově zničené infrastruktury, výstav-
bě škol, jenže to by potom znamenalo 
krach tiskáren, a tak se kruh uzavírá…

A co kolínské trendy?

Na první pohled návštěvníka na salónu 
zaujme barevnost, a to napříč celým 
sortimentním spektrem. Jedna agentu-
ra zveřejnila už loni na webu informaci, 
že konečně nastává odklon od nadvlády 
fialové barvy ve prospěch optimistické 
světle modré. Tuto prognózu potvrdil až 
letošní Kolínský salón. I když se modrá 
dere na povrch velmi pozvolna, byla či-
telná vedle čalouněného nábytku i v seg-
mentu úložného nábytku a ložnic. Vedle 
ní je však dominantní paleta béžová – 
šedá – olivová – tyrkysová v doprovodu 
bílé a samozřejmě obrovského podílu 
dřeva. Lesklé plochy střídají nejrůznější 
dezénové struktury, a to v úložném ná-
bytku i na plochách kuchyní. Co se týče 
čalouněných povrchů, jednoznačně do-
minuje jednobarevnost a samozřejmě 
kůže. Dezén je vidět spoře, výjimkou 
je německá firma Bretz, která dlouho-

době šokuje svým opulentním tvarovým 
pojetím inspirovaným převážně barokem 
a dezény ve stylu pop-art. 
Co se týče tvarů, je vedle minimalismu 
k vidění stále častěji retro, to se odehrá-
vá na úrovni předválečných, ale i pová-
lečných let. Projevuje se zejména v ob-
lasti sedacího nábytku. Jistých tvarových 
změn dosahují kuchyně, zde je patrný pří-
klon ke skleněným pracovním plochám, 
které díky své subtilitě mění finální optiku 
výrobku. V duchu stále častější fúze ku-
chyní s obytným prostorem přestává být 
čistě „kuchyňským“ detailem i úchytka. 
Zpravidla je nahrazena dotykovým ote-
víráním, a to i z bezpečnostních a hy-
gienických důvodů. Novinkou v oblasti 
kuchyňských technologií byla digestoř 
s odsáváním směrem dolů (opět v du-
chu fúze s obytným prostorem) a také 
hygienický a efektní keramický dřez. 
Donedávna převažující dokončení na vy-
soký lesk dostává konkurenta v podobě 
nejrůznějších strukturálních povrchů, 
k vytvoření působivých ploch se použí-
vá i sítotisk, který nedávno oživila firma 
Welle na plochách ložnicových skříní. 
Vysoce technizovaná kuchyně v součas-
nosti přebírá od obývacího pokoje roli 
prestižní místnosti bytu.
Další zajímavostí je nová konfigurace jí-
delních setů. Známé schéma stůl + 4 až 
6 židlí obohacuje varianta lavice + židle, 
případně malá křesílka s výškově stavi-
telnou deskou stolu. Výšková stavitel-
nost se projevuje i u stolů bez ohledu na 
sedací nábytek, variantou je přeměna 
nízkého stolku na pracovní plochu pro 
notebook.
Také v oblasti lehacího a úložného ná-
bytku lze konstatovat snahu a maximál-
ní vyhovění individuálním požadavkům 
zákazníka, ať už je to třeba nabídka 
různých výšek lehací plochy (lehací 
plocha se obecně zvyšuje), nebo do-

konalé vnitřní vybavení skříní, které se 
vyklápí směrem k zákazníkovi na opti-
mální pásmo dosahu. Vedle běžných 
pantografů jsou to celé úložné zásuvko-
vé bloky. V oblasti skladby lehací plochy 
byly letošní novinkou dřevěné pružiny. 
V konstrukci úložných systémů, ale 
i stolových desek se zase stále častěji 
uplatňují voštinové desky.
Čalouněný nábytek se díky dokonalé-
mu kování přizpůsobuje momentálním 
požadavkům zákazníka, přičemž k nej-
efektnější přeměně funkce dochází 
těmi nejjednoduššími prostředky. Firma 
Brühl přišla s nápaditou změnou optiky 
pohovky prostým otočením čalouněné-
ho segmentu. V této oblasti se nejvíce 
projevuje barevnost včetně novinky 
v podobě modré, a to včetně stále mla-
dé džínoviny, nechybějí ale ani látky se 
„zlatým efektem“.
Dvoudenní návštěva IMM je samozřej-
mě vzhledem k ploše salónu „pohledem 
z rychlíku“. I když jsem neobjevila nic, 
co by mne skutečně „dostalo“, je son-
da do světa bytových trendů rozhodně 
zajímavá. Je pouze třeba popřát všem 
spotřebitelům, aby jim ekonomické 
podmínky umožnily tyto akce nejen 
sledovat, ale především jejich výstupy 
aktivně použít ve svých domovech k ra-
dosti všech členů rodiny.

Maronese: kuchyňská sestava s ostrůvkem, použití sítotisku na předních plochách 
posuvných dvířek

Italská firma Kartell předvedla působivý 
„come-back“. Ve scénografii známého 
designéra Ferrucio Lavianiho nabídla 
na pozadí rozevlátých velkoplošných 
fotografií milánského dómu mimo jiné 
i nové modely Fhilippa Starcka.
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Pred 10. rokmi sa do organizovania 
veľtrhu aktívne zapojil Zväz spraco-
vateľov dreva SR ako odborný garant 
prehliadky a organizátor odborných 
podujatí. Za účelom hodnotenia dizaj-
nu, konštrukcie, účelnosti a využívania 
moderných prvkov vo výrobe nábytku 
zaviedli cenu Čestného hosťa veľtr-
hu a každoročne na túto pozíciu vybe-
rajú výraznú osobnosť. Pre rok 2011 
túto funkciu prijali čelní predstavitelia 
európskych nábytkárskych asociácií 
– prezident UEA Ing. Martin Čudka 
a prezident EFIC Fernando Rolin.
Účasť na veľtrhu Nábytok a bývanie 
2011 potvrdilo vyše 400 vystavovateľov, 
ktorí sa predstavia na výstavnej ploche 
20 000 m2. Je to predpoklad, že veľtrh 
bude mať približne rovnakú návštevnosť 
ako vlani. Výrazné zastúpenie z hľadiska 
skladby sortimentu predstaví nábytok 
do obývacích izieb, sedací nábytok, ku-
chynský nábytok, predsieňový nábytok 
a štýlový nábytok. Záujem vystavovate-
ľov sa zvýšil o prezentáciu materiálov na 
výrobu nábytku a materiálov na zariade-
nie interiérov domov a bytov, spoločen-
ských priestorov.

Rozdelenie hál a pavilónov 
podľa komodít

A  Štýlový nábytok a doplnky interié-
rov

B Bytový nábytok
C Bytový nábytok, matrace

F Nábytok do obývacích izieb, spální, 
stoličky

G Kúpeľne, sauny, bazény
K  Bytový nábytok  a oficiálny priestor 

pre slávnostné otvorenie veľtrhu
M1 Bytový textil, dvere, podlahy, do-

plnky interiérov, krby, BYTEX
M2 Bytový nábytok
M3 Fórum dizajnu
M4 Kuchyne, spotrebiče, nábytkové 

kovanie
M5 Bytový nábytok
N Kancelársky a bytový nábytok
S Predaj bytových doplnkov
Voľná plocha  Záhradný a bytový ná-
bytok.

Najväčší vystavovatelia na veľtrhu:
MEUBLE, s. r. o., Dubnica nad Váhom; 
DaMil, s. r. o., Pezinok; DSM, s. r. o., 
Banská Štiavnica; FIMA Möbel, s. r. o., 
Dunajská Streda; FINES, a. s., Žilina; 
Future Design, Žilina; GORENJE Slo-
vakia, s. r. o., Bratislava; HOLLEX Slo-
vakia, s. r. o., Bratislava; Interbyt, s. r. o., 
Bratislava; Kanapa, s. r. o., Brezová 
pod Bradlom; MSJ World Cooperation, 
s. r. o., Zvolen. 
Expozície by mali tvoriť pestrú prehliad-
ku nábytkárskych noviniek, charakteri-
zovaných prvkami slovenských dizajné-
rov. Cieľom veľtrhu nebude len prezen-
tácia vystavovateľov na veľtrhu, ale aj 
riešenie odbornej problematiky tvorby, 
výroby, predaja a kvality nábytku.

Sprievodné prehliadky

 Fórum dizajnu – ukážka prác pro-
fesionálnych dizajnérov a študentov 
stredných a vysokých škôl výtvarného 
zamerania v pavilóne M3. 14. ročník 
prehliadky Fórum dizajnu chce uká-

zať šírku možností využitia princípov 
recyklácie pri tvorbe nábytku, interié-
rových prvkov a konceptov bývania, 
pričom sa môžu využiť rôzne materiály 
a použité predmety v novej funkcii. 
Jednoduchosť spracovania ľahko 
dostupných surovín tu tiež zohráva 
významnú úlohu. Návštevník nájde 
na výstave nábytok a predmety vy-
tvorené z PET fliaš, plastových ban-
dasiek, drevených paliet, reklamných 
banerov, časopisov a iných použitých 
a odhodených predmetov, niekedy 
sú v novom produkte ľahko identifi-
kovateľné, inokedy naopak prekva-
pujú novou poetikou. Časť výstavy je 
venovaná aj nábytku, ktorý nevznikol 
recykláciou, ale jeho zaujímavosťou je 
úspornosť v použití materiálu – sú to 
zväčša ploché dosky a preglejka. Ich 
devízou je jednoduchosť a striedmosť 
tvarov a proporcií, čo v úvahách o še-
trnom vzťahu k životnému prostrediu 
má dôležitú funkciu. Obohatením 
budú aj práce, ktoré vznikli v rámci 
projektu UNICEF Školy pre Afriku 
očami mladých dizajnérov. Jeho zá-
merom bolo vymyslieť predmety, ktoré 
by mohli využívať deti v školách v Af-
rike pri učení alebo trávení voľného 
času a ktoré by si v ideálnom prípade 
dokázali vyrobiť samé – z prírodných 
materiálov alebo bežne dostupných 
druhotných surovín.

 BYTEX – na ploche 600 m2 v paviló-
ne M1 združí komodity bytového tex-
tilu, kobercov, nábytkových tkanín.

 Kooperačné stretnutie rakúskych 
a slovenských podnikateľov 
– 9. marca 2011 v Konferenčnej 
miestnosti medzi halami A a B, 9:30 
slávnostné otvorenie, 14:00 bilaterál-
ne rokovania.

Zdravé bývanie 
vo všetkých sférach nášho žitia

Medzinárodný veľtrh Nábytok a bývanie 2011 v Nitre vstupuje do 21. ročníka. Nadväzuje 
na predchádzajúce úspešné ročníky s tým, že uvádza a porovnáva súčasný moderný 
dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami zo Slovenska, 
Českej republiky, Talianska, Francúzska, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín. 
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Odborné konferencie počas 
veľtrhu

Nábytok a jeho trendy – 9. marca 
2011 (9:00)
Obsah odbornej konferencie je zame-
raný na nové trendy vo výrobe nábytku, 
využitie nových technológií, výpočtovej 
techniky v tvorbe a konštrukcii nábytku 
pre zdravé bývanie.
Program:
1. Súčasná situácia v drevospracujú-

com priemysle a vo výrobe nábytku 
na Slovensku, prognózy jeho rozvoja 
Ing. Lívia Beňová, Ministerstvo hos-
podárstva SR

2. Nové trendy vo výrobe nábytku v SR
  Prof. Ivan Petelen, PhD., FA STU 

Bratislava
3. Český nábytok tretieho tisícročia 
  PhDr. Dagmar Koudelková, Brno
4. Ergonomický nábytok vo svete na 

IMM 2011 v Kolíne nad Rýnom
  Ing. Helena Prokopová, Cech čalou-

níků a dekoratérů Brno
5. Novinky z veľtrhov nábytku 2010 -11 

Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, 
CSc., Ústav nábytku, designu a byd-
lení MU Brno

Byt pre zdravé bývanie – 10. marca 
2011 (9:00) 
Konferencia je zameraná na riešenie 
nábytku v byte a v jednotlivých činnos-
tiach (techniky v domácnosti, účelnosti 
a pohodlnosti). 
Program:
1. Drevo pre život v treťom tisícročí 
  Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR  
2. Názor lekára – ortopéda na byt a je-

ho zariadenie 
  Doc. MUDr. Ivan Müller, CSc., Klini-

ka ortopédie LF MU a FN Brno
3. Kuchyňa stredobodom technických 

vymožeností 
  Ing. arch. Boris Hála, Ústav nábytku, 

designu a bydlení MU Brno
4. Využitie výpočtovej techniky pri tvor-

be a výrobe nábytku 
  Ing. Milan Špinar, Špinar software 

s.r.o. Brno.
Konferencie sa budú konať v konfe-
renčnej miestnosti medzi halou B a C. 
Účasť na seminároch je bezplatná. 
Začiatok o 9:00, prezentácia od 8:30. 
Organizačný garant: Ing. Jarmila Luká-
čová, Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, 
odborný garant: Ing. Stanislav Gregor, 
GREGOR a spol., s. r. o., Bratislava.

Diskusné fórum „Nábytok 2011“ 
– 9. marca 2010 (14:00) – pavilón K
Domáci a zahraniční odborníci si vyme-
nia skúsenosti v tematických blokoch:
1. Materiálové a dizajnové trendy
2. Stav nábytkárskej výroby a trhu s ná-

bytkom v SR
Diskusné fórum bude vhodne doplnené 
pohľadom na belgický dizajn cez pred-
nášku Katien van Hulle, kde koncepciu 
tvorby dizajnu skĺbi s funkčnosťou pri 
tvorbe interiéru. Medzi diskutujúcich 
boli pozvaní odborníci z oblasti dizaj-
nu, výroby a obchodu: Ing. Leo Čellár 
(Javorina), Ing. Kvetoslava Dedinská 
(D-Nábytok), Ing. Jozef Galdun (Vital), 
Katien van Hulle, Mgr. Katarína Hubová 
(SCD), doc. Ing. arch. Ludvika Kanická 
(LDF MU Brno), Ing. Gustáv Krchňavý 
(GKT), Prof. Ing.arch. akad.arch. Ivan 
Petelen (FA STU Bratislava), PhD., 
Fernando Rolin (EFIC).
Diskusné fórum sa uskutoční v Kongre-
sovej sále Pavilónu K a je určené pre 

odborníkov z nábytkárskeho priemys-
lu, študentov stredných a odborných 
škôl.

Pozvánka do „materialotéky“

V hale M3 sa dizajnéri, tvorcovia a vý-
robcovia nábytku, študenti, obchodníci 
a laická verejnosť budú môcť zoznámiť 
s kreatívnymi novinkami v oblasti mate-
riálov do interiérov v stánku prvej ne-
závislej knižnice materiálov v strednej 
Európe. Knižnicu MatériO s 3D vzorka-
mi najrôznejších moderných materiálov 
oficiálne otvoria 1. 4. 2011 v priestoroch 
Centra súčasnej architektúry a dizajnu 
ARCHA v Bratislave. 

Vstupné počas Dňa odborníkov (8. 3. 
2011) je 6 €, na vstupenku odborníka 
vystrihnutú z nášho časopisu zadarmo 
alebo na pozvánky vystavovateľov (vstup 
cez registračnú miestnosť pri poklad-
niach). Počas ostatných dní je vstupné 
4 €, zľavnené 2 €. Tak ako v predchádza-
júcich rokoch, všetky vstupenky budú 
zlosovateľné o ceny venované výrobnou 
firmou MEUBLE, s. r. o., Dubnica nad 
Váhom. Hlavnú cenu tvorí výhra nábytku 
do celého bytu podľa vlastného výberu. 
Ďalšie ceny venovali členovia ZSD SR: 
Trendwood-twd, s. r. o., Banská Bystri-
ca, D-Nábytok Lučenec, Drevlux SK, 
s. r. o., Vištuk. Verejné žrebovanie cien 
bude 14. marca 2011 o 12:00 v paviló-
ne M5, kde budú ceny vystavené počas 
konania veľtrhu.
Veľkou spoločenskou udalosťou bude 
6. Nábytkársky a drevársky galave-
čer – 11. marca 2011 o 20:00 v Parku 
kultúry a oddychu na ul. Janka Kráľa 
v Nitre (predaj vstupeniek ZSD SR).



1 UNICON ART GALLERY
2 ORFE
3 TEMPUS
4 HOLLEX

5 STYLE NÁBYTOK 
6 No.1 FAMILY
7 ELSEMP
7a KHAN

8 NELLA T
9 MELLI
10 ING. OROS
11 ROBI LAGÚNA

Pavilón A galéria

1 ATP TRADE
2 BUČKOVÁ
3 MIDULA 

EXPORT 
IMPORT

4 LAZUR
5 LITVAJ
6 STATUS ALFA
7 KĽOC
8 AUTRONIC

9 ALVA
10 PALUŠKA
11 SKLOART
12 PENTAS
13 JAVORČÍK

14 ARTE
16 MODISCHER 

TREND
18 ALDIMA

Pavilón B prízemie

1 KARPIŠ
2 DOMOV ZDRUŽENIE

3 BAUPARK
4 INTERBYT

5 NABAZ
6 ZOP

Pavilón B galéria

1 SVET DREVA
2 AFORJET
3 YOKLA
4 MIRROR`S

5 ALLIMED
6 MERAŠICKÝ
7 KANLUX
8 ADLO

9 No.1 FAMILY
10 KOČIŠ
11 ANTE
12 

13 FEMADA
14 CD COME

ANGELINA LIMI

Pavilón C prízemie Pavilón C galéria

1 DSM
2 VALENTTI

3 VALENTTI
4 VEGAS

1 PERDORMIRE
2 EASTCON
3 K&K PARTNER

4 GOLASOVSKI
5 MATERASSO
6 STARLIFE

6a SUPERLON
7 GUMOTEX
8 TROPICO PLUS

výstavy
Pavilón A prízemie



1 NABCO
2 PICK&ROLL
3 MULTIBILIARD
5 WIFI ZÓNA
6 FIPO
7 IMAKO
8 TREND
9 BODI BUTOR
10 LEGAR
11 KANAPA
12 OLSEN

13 KASVO
14 CFH
15 WENSDOOR
16 CARELLI
16 MELLI
17 WIP
18 H&D
19 TEAK IT
20 INTERSTYL
21 BILL MC
22 FINES

Pavilón F

Pavilón G

1 FI-SA
2 AQUATEK
3 DOMOSS
4 HOPA
5 MOST
6 MARBELLA
7 ALUKOV
8 KRONZI
9 VITA
10 VITALTREND
11 AQUAPOOL 

SYSTEM

12 FINSKKA
13 POOL&HOME
14 FINSKKA
15 BENEVA
16 INGOTTO
17 ANTE
18 GEBERIT
19 FINGOLD
20 WIKA
21 PRO-AQUA
22 MERTENS
23 WELLIS

Pavilón K

1 MARCI INTERIER
2 STYLER
3 ELMAR
4 JASMA
5 MN TENNIS
6 TULI
7 PRAMEŇ
8 DREVOSTYL
9 UNIVERZUM
10 LB BOHEMIA
11 BRADOP
12 SOLARSHOP
12a TRIDO
13 I-MODEL
14 ZEPTER
15 FAKOPA
16 PC KRISTAL
17 KZP
18 ASTOL

1 FUTURE DESIGN
2 EUROSAFE
3 BIOKAMIN
4 STONE DESIGN
5 INTERSOFA
6 PACYGA
7 PHASE
8 BOSPOL
9 S.O.G. WOOD
10 SPINALIS
11 MSJ
12 DELSO
13 KONTAKT
14 SIMEX
15 DELTA COMMERCE

16 DECORCASA
17 JABLOTRON
18 LVIS AB
18a MEBLO WOSK
19 LINAK
20 MOLITEX
21 MICOM
22 KORZENIOWSKI
23 PROFIPRESS
24 MEDIA JUVEN
25 NARO
26 NASO
27 COMPEX
28 NÁBYTOK 24

Pavilón N

57

výstavy
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Pavilón M1

1 PFLEIDERER
2 JAF HOLZ
3 SCANDIQUE
4 ALPOD
5 TALC
6 JUST
7 PLAY
8 ROMOTOP
9 TOP EL
10 UNISTOL
11 METAL IMPEX
12 BIOKAMIN

13 STAREK
14 EXKLUZIV
15 HOME OFFICE
17 ANEKO
18 PEMAT
19 IN FIRE
20 IN DESIGN
21 BAKERO
22 GERSTER
23 ÁČKO
24 GERDA
25 ARCA

26 FIMABO
27 ECCO
28 TRIUM
29 MILORA
30 ARCA
31 AF
32 SOLA SYSTEM
33 UNIGROUP
34 KORATEX
35 NIKOMI
36 BÝVAJME 

BEZPEČNE

37 SALAJ
38 K-SYSTEM
39 BUČINA DDD
40 DKP
41 GAPA
42 LUANA
43 INTERACCES
44 LUCO TRADE
45 BENE DOOR
46 TEKA
47 TUMA INVEST
48 FLAMEDECOR

Pavilón M2

1 LIPORTA
2 SEGUM
3 FIMA MOBEL
4 DREVEX
5 GEKO
6 GKT

7 ECLISSE
8 DREVONAB
8a AMANDARA
9 CENTRO MOBILI
10 IN ELIS
11 SANTAL

12 LENCOS
13 EVERGREEN
14 PEEG WOOD
14a AVIS

Pavilón M3

1 DIZAJN SLOVAKIA
2 MEDIA ST
3 ITAL TRADE
4 BY DARA ROLINS
5 KL DESIGN
6 OCTOPUS
7 SPOLOČNOSŤ 7+
8 KPP

9 DIZAJNO
10 KRUPEC
12 CHRENO
13 EKOMA DESIGN
14 ČIVO
15 MAYER
16 KODRETA
17 DOMARK

18 JAVORINA
19 BRIK
20 CREATEC
21 VŠVU
22 TON
23 FÓRUM DIZAJNU

Pavilón M4

1 OSMOSA
2 DOMOSS
3 ANCOR
4 FAGOR
5 DANDELION
6 DECS
7 BELMEB
7a HUTIRA
8 LUNIT
9 DIGESTORY 

SIRIUS
10 GORENJE
11 VH PRODUKT
12 TWIN
13 HYLA
14 SYSTEM CERAM
15 ASSA
16 SMART
17 BREL
18 TONIX

19 JAGA
20 WURTH
21 ESOP
22 NADOP
23 ELMAX
24 ĎURIŠ
25 BEKO
26 PSS
27 KNK
28 TRACHEA

29 GALEA
30 DREVLUX
30a SMAKO
30c RC NÁBYTOK
31 IDEAL TRADE
32 J&T LOGISTIC
33 INTEMON
34 BLUM
35 AQUA CREDIT
36 STOLARCOOP

Pavilón M5

1 MILENIUM
2 DREWMAX
3 NDH MARKET
4 JV POHODA
5 SOSNA
6 POHANKA

7 ODDYCHOVÁ ZÓNA
8 MEUBLE
9 JELÍNEK
10 SANAS
11 SINSKA
12 TRIBYT

13 KONDRLA
14 INTERMONT
15 ZSD SR
16 VESPERA
17 ŽREBOVACIE OSUDIE

1 JENDRIŠÁK
2 DAMIL
3 FERLUND
4 LED ECO
5 ANDROMEDA
6 GARDIN

7 BYTCENTRUM
8 RAJČAN
9 RICHTÁRIK
10 LUNA
11 FARMADIN
12 BIANCA

13 ASTOL
14 BIRD&TREE
15 WIRTH
16 LTG
17 KABEX

Voľná plocha E

717
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TWIN s.r.o.

tel: 377 328 012-14
e-mail: objednavky@twin.cz

našej expozície na 
21. Medzinárodný veľtrh 

Nábytok a bývanie v Nitre 

v dňoch 8.–13. 3. 2011.

twin_drevarskymag1   1 4.2.2011   15:23:15

Pozývame Vás na návštevu 

do pavilonu M4, stánok č. 12 
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Témy úspory energie 
v stavbách

Konzultačno-poradenské centrum bu-
de návštevníkom k dispozícii v hale A0. 
Osvetu a vzdelávanie zabezpečí cez 
prezentáciu na pódiách a formou uká-
žok správnych postupov:

 Desatoro zásad pri výbere kvalitného 
okna

 Abeceda zatepľovania
 Zásady správnej montáže striech.

Po každej prezentácii bude nasledo-
vať diskusné fórum. Zástupcovia pro-
fesijných združení a cechov vytvoria 
pre návštevníkov bezplatnú Akadémiu 
energetickej úspornosti s množstvom 
cenných rád. 
Drevo v stavebníctve má dlhoročnú tradí-
ciu a spoľahlivosť. Často bolo zaznávané 
a do popredia sa dostávali iné materiály. 
Tendencie súčasnosti využívajú drevo 
oveľa viac a badať to vo zvýšenom roz-
sahu na viacerých miestach prehliadky. 
Výrobky z dreva – okná, okenice, tienia-
ca technika, dvere, deliace priečky, dre-
vené prvky v interiéri, drevené schody, 
balkónové prvky z dreva, zimné záhrady, 
projekty pasívnych domov: budú v hale 
A1 a priľahlej hale E – v stánkoch firiem 
Eurodesign, RB Produktion, Sapeli, 
Rehau, Holz Leeb, SWN a ďalších. 
Niektoré produkty sú kombinované 
s plastom a kovom, no vonkajší vzhľad 
dotvára najmä drevo.

Súčasťou ponuky pre výrobcov bude 
stavebné kovanie, dverové a okenné 
systémy, interiérové doplnky. V expo-
zícii Trendwood–twd predstavia kova-
nie pre okná, dvere, interiérové prvky, 
interiérovú techniku, terasové podlahy. 
V stánku Dietrich´s ponúknu softvér pre 
navrhovanie a výpočet drevostavieb, 
statiky podľa Eurokódu. Cech podlahá-
rov Slovenska bude miestom stretnutí 
dodávateľov podláh, náradia a materi-
álov, ukážkou kladenia parkiet. V hale 
A2 budú dominovať okná slovenských 
výrobcov Danaj, Mintál, dvere české-
ho výrobcu Vltavín, drevené konštrukcie 
Atrium. V hale D – medzi materiálmi pre 

strechu nájdeme strešné okná Fenestra, 
okenné kovanie a stavebné systémy 
Roto, drevené svetlíky, izolačné ma-
teriály. V hale B0 komplexné stavebné 
systémy s variabilitou strateného debne-
nia použitím dosiek Velox. Konštrukčné 
systémy sa vyznačujú vysokou tepelnou 
a zvukovou izoláciou, jednoduchosťou 
a rýchlosťou výstavby v stavebných sys-
témoch pasívnych a nízkoenergetických 
domov. Budú tu aj prípravky stavebnej 
chémie a materiály na ochranu dreva 
budú v expozícii Remmers. 
V hale A2 budú Majstrovstvá SR žiakov 
odborných škôl v strechárskych re-
meslách (tesár, pokrývač) s medzinárod-
nou účasťou, premiérová súťaž v rámci 
CONECO „Maliarsky učeň roka 2011“. 
Všetky expozície, podujatia odborného 
sprievodného programu, diskusné témy 
budú motivačne pôsobiť na architektov 
a investorov. 

CONECO/ Racioenergia
na výstavisku Incheba v Bratislave 

Odborný kredit a atraktivita sú charakteristickými znakmi najväčšieho stavebného veľtrhu na 
Slovensku CONECO/Racioenergia 2011. Vyše 500 vystavovateľov na ploche takmer 40 tis. m2 
sústreďuje obrovské množstvo významných informácií. Prehliadka v termíne od 29. marca do 
2. apríla 2011 podnecuje k realizácii stavieb tak, aby pozitívne ovplyvňovali kvalitu života. Expozície 
približujú stavebné materiály, konštrukcie a výplne do stavby so zameraním na úsporu energie. 
Mottom celého veľtrhu je „Poznanie a kvalita“.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Okná MAKROWIN vystavené na veľtrhu CONECO 2010 spĺňajú aj parametre PHI



29. 3. - 2. 4. 2011

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST

INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava 
T  +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140 
F  +421-2-6727 2055 • E  coneco@incheba.sk
www.incheba.sk „POZNANIE A KVALITA“
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V dňoch od 11. do 26. 1. 2011 sa 
v priestoroch bývalej menzy interná-
tu Ľ. Štúra uskutočnila verejná vý-
stava semestrálnych prác študentov 
všetkých ročníkov programov dizajn 
nábytku a interiérový dizajn umelec-
kého odboru Technickej univerzity 
vo Zvolene. Prvý týždeň mohli náv-
števníci vidieť projekty, zamerané na 
nábytkovú tvorbu solitérov oddelenia 
dizajn nábytku a od 18. januára výsta-
visko patrilo tvorcom interiérov, ktorí 
sa v tomto roku zamerali na okruh bý-
vania v trojizbovom a malometrážnom 
byte (druhý ročník), na spojenie býva-
nia a podnikania v rodinných domoch 
a v polyfunkčnej zástavbe (tretí ročník) 
a na výstavný priestor v konkrétnom 
prostredí výstaviska a s vlastným výbe-
rom prezentovanej firmy (štvrtý ročník).
Zaujímavou bola taktiež téma princípu 
recyklácie v tvorbe nábytku, interié-
rových prvkov a konceptov bývania, 
ktorú tohoročne vypísalo pre študen-
tov Slovenské centrum dizajnu v rám-
ci plánovanej výstavy Fórum dizajnu 
2011. Výsledkom práce absolventov 
Ateliéru interiéru VII. je „EKOkocka“, 

ktorú si budú môcť prezrieť aj náv-
števníci marcového veľtrhu Nábytok 
a bývanie v Nitre.
Záver celého podujatia bol spojený 
s Dňom otvorených dverí na Katedre 
dizajnu nábytku a drevárskych výrob-
kov Technickej univerzity vo Zvolene. 

Komentovaná prehliadka výstavy 
študentských prác, spojená s pred-
stavením študijných programov, bola 
úspešným ukončením dvojtýždňovej 
prezentácie práce školy.

Autor: Ing. arch. Eva Teplanová

Výstava PRIESKUMY 2011

Prehľadnejšie sprístupniť obchodný 
sortiment výrobcom nábytku a inte-
riérov sa podujala filiálka JAF HOLZ 
v Žiline. Doterajšiu vzorkovňu rozšírili 
asi o tretinu plochy a rozčlenili ju na 
tematické celky: laminované dre-

votrieskové dosky na výrobu nábytku; 
rezivo, fasádne a kúpeľňové obklady, 
terasové prvky; dyhy; podlahy a inte-
riérové dvere. Na novej ploche pribli-
žujú podlahoviny – od laminátových 
až po drevené.

Trendové kolekcie v rozšírenej vzorkovni
Novinky Adler Slovensko

Firma Adler Slovensko s.r.o. prechádza 
v tomto období viacerými transformá-
ciami. Jediným vlastníkom spoločnosti 
sa stala rakúska materská firma ADLER 
Werk LACKFABRIK. V priebehu niekoľ-
kých mesiacov zmení Adler Slovensko 
aj svoje sídlo. Udeje sa tak bez preruše-
nia dodávok tovaru a bez obmedzenia 
práce klientov. Nové sídlo firmy bude 
zákazníkom včas oznámené a bude tiež 
uverejnené na firemnej webovej stránke. 
Pod dirigentskou taktovkou nového vý-
konného riaditeľa Ing. Milana Grenčíka 
sa firma Alder Slovensko s.r.o. bude 
i naďalej zaoberať distribúciou a preda-
jom lakov a farieb Adler na povrchovú 
úpravu drevených plôch interiéru i exte-
riéru, ako aj odborným poradenstvom. 
Postupne plánujú rozšíriť tento sortiment 
a pribrať do portfólia aj ostatné produkty 
uvádzané na európskom trhu pod znač-
kou ADLER. Ide o produkty patriace do 
oblasti stavebníctva (sanitárne omietky, 
fasádne farby, prostriedky na odples-
nenie atď.), ako aj farby a iné prípravky 
na povrchovú úpravu železných mate-
riálov. 

Zdroj: Adler Slovensko

Záver výstavy patril Dňu otvorených dverí. Na obrázku komentuje práce študijného 
programu interiérový dizajn prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. Foto: autorka
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Největší mezinárodní „textilní veletrh“ 
Heimtextil není již dávno zaměřen 
pouze na bytový textil a textil do veřej-
ných zařízení. Proto v rámci jednoho 
z doprovodných programů proběhl 
již 4. ročník mezinárodní studentské 
soutěže Young Contract Creations 
Award Upholstery s cílem nabídnout 
veřejnosti něco více než pouhé sezení, 
avšak vždy s podílem čalounění. V této 
soutěži s mottem Sit and more, podpo-
rované časopisem Polsterfashion (The 
International Upholstery Magazine) 
a společností Trevira CS (výrobcem 
speciálních textilií – zpomalujících 
hoření či s antibakteriální úpravou) zví-
tězil Václav Mlynář, student z ateliéru 
design výrobků III (vedeného doc. Mgr. 
A. Michalem Froňkem a doc. Mgr. 
A. Janem Němečkem) Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze.
Soutěžní podmínky stanovily vytvořit 
víceúčelový sedací nábytek pro hotely 
a podobná zařízení, využitelný nejen 
ve shromažďovacích a odpočivných 
prostorech, ale i v pokojích a ložni-
cích včetně bytových. Takový, který 
by přinesl i jisté citové uspokojení, byl 
vskutku nový, snadno proměnitelný 
pro různé užití, bezpečný a snadno 
udržovatelný, odolný proti ohni i vůči 
opotřebení, použitelný pro opakova-
nou výrobu a z materiálů odpovídají-

cích jeho poslání. Václav Mlynář se 
zaměřil na hravý svět dětí. Ygo je hou-
pací kůň, prolézačka nebo houpačka 
pro dva – podle toho, jak předmět po-
stavíte, obrátíte apod.; prý může při-
pomínat i vesmírnou loď. Osobně bych 
Ygo považovala za mobiliář vhodný i do 
předsálí zasedacích místností. 
Autor zmiňuje, že ho na začátku prá-
ce, podle mého mínění spíše citově 
a velmi vzdáleně, ovlivnil Living Tower 
z roku 1969 od Vernera Pantona. Ygo 
je samozřejmě dílo svébytné a původ-
ní, jak vyplývá i z verdiktu mezinárodní 
poroty. A jak Václav Mlynář při práci 
postupoval? – od skic, které převedl 
do křivek v počítači, z nichž v programu 
3D vymodeloval hrubý tvar. Následoval 
papírový model v měřítku 1:5, ale te-
prve ten třetí shledal uspokojivým. 
Avšak teprve z pracovního modelu 
ve skutečné velikosti (1:1) vycházel 
při výrobě prototypu. Finální produkt 
(kterým obeslal soutěž) vznikl ve spo-
lupráci s čalouníkem Janem Bendou. 
U zadavatele soutěže si Václav Mlynář 
z katalogové nabídky objednal šedou 
jednobarevnou a zelenou látku se 
vzorem a zelenou koženku. Na dal-
ším malém modelu zkoušel barevné 
kombinace. Z důvodu odolnosti po-
užil po celém obvodu houpadla, tedy 
na vnější namáhané strany, koženku 

a na vnitřní strany zelenou vzorovanou 
textilii.
A jaký bude další osud houpadla Ygo? 
Možná to závisí i na čtenářích DM. 
Autor míní oslovit některé české vý-
robce a jednu německou firmu, kam 
pojede na studijní stáž, ale uvítal by 
nabídku spolupráce s někým, koho 
by Ygo zaujalo natolik, že by ho začal 
vyrábět. Samozřejmě, že vývoj houpa-
dla nepovažuje za ukončený – chce 
docílit co nejjednoduššího výsledku, 
a tak předpokládá tvarové i materiálové 
změny a jim odpovídající technologii.

Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková

Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem a Ygo Václava Mlynáře

Mnohoúčelové Ygo v podstatě tvoří 
soubor prstenců/„obratlů“ ve skladbě 
extrudovaný polystyren, překližka, po-
lyuretanová pěna, lepenka a svrchní 
čalounění. Foto: archiv autorky

Druhé postupové kolo jubilejního 15. 
ročníku Soutěžní přehlídky řemesel 
SUSO (soutěž učňů stavebních oborů) 
se uskutečnilo ve dnech 11.–12.2. 
2011 na Výstavišti v Lysé nad Labem při 
veletrhu STAVITEL 2011. Do soutěže 
se přihlásilo celkem sedm družstev 
truhlářů a osm družstev zedníků z dese-
ti škol z Prahy a Středočeského kraje. 
Vítěznou dvojicí v oboru truhlář se stali 
favorité ze SŠ umělecké a řemeslné 
z Prahy 5 Lukáš Vlk a Tomáš Kalerta, 
druhou pozici vybojovali Jan Toufar 
a Petr Caha ze SŠ stavební v Jihlavě. 
Obě družstva si tím zajistila postup do 
celostátního kola, které proběhne při 
veletrhu FOR ARCH 21.–23. září to-
hoto roku v PVA Letňany v Praze. Na 
třetím místě se v Lysé nad Labem umís-
tili Lukáš Sobotka a Jan Tříska ze SOŠ 
a SOU řemesel Kutná Hora. Vyhlášení 

výsledků moderoval patron soutěže 
herec Jan Antonín Duchoslav, který 
během ceremoniálu předal soutěžní 
výrobky oboru truhlář – interiérové truh-
líky na květiny, zástupcům Dětského 
domova v Nymburce.
Pro úplnost ještě doplňujeme infor-
mace o prvním regionálním kole pro 
region Severní Morava, které proběhlo 
ve dnech 14. a 15. října 2010 při vý-
stavě Dům a byt v Ostravě a kde byl 
jubilejní 15. ročník soutěže odstarto-
ván. Postup do podzimního finále si 
vítězstvím zajistili Marian Krajča a Jan 
Jarcovják ze SOŠ Josefa Sousedíka, 
Vsetín a spolu s nimi i druzí Vojtěch 
Najser a Tomáš Tkačík ze SOU staveb-
ní Opava. Na třetím místě se umístila 
dvojice Jan Petráš a Martin Pokorný 
ze SŠ Šenov u Nového Jičína.
Regionální kolo pro regiony Východní 

Čechy a Jižní Morava se uskuteč-
ní 25.–26.3.2011 v Kongresovém, 
výstavním a společenském centru 
ALDIS v Hradci Králové v rámci výstavy 
Stavba a zahrada 2011, regionální kolo 
pro region Severní Čechy proběhne 
28.–29.4.2011 na výstavišti Zahrada 
Čech jako doprovodný program výsta-
vy Můj dům, můj hrad. Více informací 
na www.suso.cz.

SUSO má za sebou již druhé regionální kolo

SUSO: Z průběhu soutěže v Lysé nad 
Labem. Foto: archiv SUSO
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Slávnostné otvorenie Medzinárodného 
roka lesov na Slovensku sa uskutočni-
lo 18. 1. 2011, keď sa v parku Jozefa 
Dekréta Matejovie v Banskej Bystrici 
stretli lesníci a verejnosť, aby si pripo-
menuli 170. výročie úmrtia lesníckeho 
velikána a priekopníka hospodárenia 
v lesoch. Cieľom Medzinárodného 
roka lesov je zvýšiť všeobecné pove-
domie o otázkach trvalo udržateľného 
obhospodarovania, ochrany a rozvoja 
všetkých typov lesov na planéte. Tento 
politický a spoločenský akt vyhlásilo 
Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 
č. 61/193 z 20. 12. 2006. Oficiálne 
vyhlásenie odznelo 2. až 3. 2. 2011 
v rámci 9. Fóra OSN o lesoch v sídle 
OSN v New Yorku.
Na pietnej spomienke primátor Ban-
skej Bystrice Mgr. Peter Gogola 
stručne pripomenul odkaz Jozefa 
Dekréta Matejovie – komorského 
lesmajstra a vedúceho lesného úradu 
v Banskej Bystrici. Narodil sa v osade 
Dobroč (1774), ktorá je dnes súčasťou 
Čierneho Balogu. Spravoval pohron-
ské lesy s výmerou 85 670 ha. Je to 
hold človeku, na ktorého je Banská 
Bystrica hrdá. Obnova lesov sa vtedy 
nerobila, no dal v rokoch 1809 až 1937 
zalesniť 3910 ha holín aj v najextrém-
nejších polohách. Zomrel 18. 1. 1841, 
pochovaný je v Banskej Bystrici. 

Pri kladení vencov Ing. Igor Viszlai, ge-
nerálny riaditeľ š. p. LESY SR, zdôraz-
nil: „Lesnícky stav má na čo nadviazať. 
Jozef Dekrét Matejovie vypracoval zá-
sady vzorového hospodárenia v lese. 
Odborné poznatky a návody sformu-
loval do inštrukcií v rokoch 1813 až 
1926. Prevádzkové pokyny zhrnul do 
knihy Nariadenia lesného úradu (Wald-
amtliches Verordungsbuch). Súčasný 
les nemožno zveľaďovať a chrániť ob-
chádzaním týchto zásad. Bez odbor-
nosti lesníkov sa to nedá.“

Koordinátorom podujatí v rámci Medzi-
národného roka lesov na Slovensku je 
Národné lesnícke centrum (NLC). Gene-
rálny riaditeľ NLC Bc. Ing. Igor Morong 
pripomenul, že je jedinečnou príležitos-
ťou pre súčasné generácie. Majú mož-
nosť využiť poznatky spred dvoch sto-
ročí a pozitívne ovplyvniť súčasný vývoj 
v slovenských lesoch. Odvaha a bohaté 
vedomosti vtedy zastavili devastovanie 
lesov baníctvom a hutníctvom. Boli zá-
kladom na usporiadanie lesného hos-
podárstva v celej krajine. 

Medzinárodný rok lesov 2011

Drevené hračky

Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene (LDM) organizuje každoroč-
ne od roku 1998 súťaž Etudy z dreva 
so striedavým zameraním na drevené 
hračky, drobné úžitkové predmety 
z dreva a šperky z dreva. Súťaž pro-
fesionálnych dizajnérov a výrobcov je 
doplnená o kategóriu odborných škôl 
s výtvarným zameraním. Vytvára základ 
na porovnanie a ohodnotenie výrobkov 
s cieľom zvýšiť ich kvalitatívnu úroveň. 
Jej prostredníctvom sa stretávajú návr-
hári a výrobcovia, aby sa prezentovali 
svojimi produktmi.
Odborná porota v 12. ročníku hod-
notila 73 hračiek 9 prihlasovateľov 
v I. kategórii sériových výrobkov a 129 
hračiek 82 autorov z 15 prihlasovate-
ľov v II. kategórii originálov, prototypov 
a modelov. Ceny odovzdali generál-
ny riaditeľ š. p. LESY SR (zriaďovateľ 

LDM) Ing. Igor Viszlai, primátor mesta 
Zvolen Miroslav Kusein a generálny 

sekretár Zväzu spracovateľov dreva 
SR PhDr. Peter Zemaník.

Otvorenie Medzinárodného roku lesov 2011 na Slovensku, zľava: Ing. Igor Viszlai, 
generálny riaditeľ š. p. LESY SR, Mgr. Peter Gogola, primátor Banskej Bystrice 
a Bc. Ing. Igor Morong, generálny riaditeľ NLC. Foto: Dr. Anton Mrník

Zo slávnostného odovzdávanie cien 12. ročníka súťaže Etudy z dreva. Foto: 
Dr. Anton Mrník
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Orsei v novém

Slavnostním otevřením nové vzorkov-
ny-showroomu Orsei living gallery 
v první únorový podvečer za účasti 
mnohých spolupracovníků, přátel 
a odběratelů svých produktů vstoupila 
společnost Orsei do nové etapy své 
činnosti, jejíž patnáctileté výročí letos 
oslaví. Mezi jejími četnými úspěšnými 
zakázkami nacházíme interiérové vy-
bavení ministerstev, zastupitelských 
úřadů a různých institucí, hotelů i klu-
bových místností a dalších veřejných 
i soukromých prostor. Zajisté nejen 
díky erudici a vstřícnosti Mgr. Křížové, 
s jejímiž odbornými články se čtenáři 
„Stolmagu“ měli příležitost seznámit, 
ale také díky spolupráci studia Orsei 
s předními architektonickými ateliéry 
a značkovými dodavateli.

Orsei představuje kvalitu a šíři nabídky 
– od bytových textilií různého určení, 
složení, gramáže a stylu – přes histo-
rizující po unikátní soudobé. U oken-
ních včetně garnýží a systémů upevně-
ní a shrnování. Ani tapety si nemusíme 
představovat pouze jako relikt minulosti 
nebo komerční produkci. V Orsei naj-
dete například tapety od Zahy Hadid či 
Luigi Colaniho. Nechybějí ani koberce 
– ať odměřené/kusové tak celoploš-
né včetně toho, že společnost nabízí 
realizaci individuálního návrhu, třeba 
i s firemním logem a samozřejmě ve 
skladbě odpovídající interiéru a jeho 
využití. Příjemným překvapením byla 
nová kolekce nábytku firem BW a In-
terprofil, svítidel a bytových doplňků, 
i to, že v galerii Orsei se zaměří také 
na odborné poradenství a na výstavy 
soudobého umění.

Lesníci ocenili 
spracovateľa dreva

Medzinárodný rok lesov 2011 
umožnil, aby generálny riaditeľ š. p. 
LESY SR Ing. Igor Viszai každý me-
siac ocenil významnú osobnosť, kto-
rá sa viaže na minulosť a súčasnosť 
v lesníctve a v spracovaní dreva. Za 
mesiac február 2011 udelil túto mi-
moriadnu cenu firme GAŠPARIK 
z Makova. Rodinná firma bola za-
ložená v roku 1991. Nosnou činnos-
ťou od roku 1993 je výroba impreg-
novaných stĺpov z tenkej guľatiny. 
Finalizáciou od roku 2009 je výroba 
drevených domov technológiou le-
penia masívu. 

Mgr. Dagmar Křížová, majitelka společ-
nosti Orsei. Foto: archiv Orsei

Cenu prevzal spolumajiteľ firmy Ján 
Gašparík. Foto: Dr. Anton Mrník

Obchodné domy IKEA na celom svete 
každoročne sľubujú, že od distribúcie 
katalógu výrobkov (od augusta do au-
gusta ďalšieho roka) nezmenia ceny. 
Sľub plnia a ak sa ceny náhodou 
zmenia, tak iba smerom nadol. Ceny 
nezvyšujú v IKEA Bratislava ani v sú-
vislosti so zvýšením DPH z 19 na 20 
percent, hoci sa táto dočasná zmena 
týka všetkých maloobchodných pre-

dajcov, vrátane IKEA. Obchodnou 
myšlienkou IKEA je ponúkať široký 
sortiment dobre navrhnutých a funkč-
ných výrobkov za také nízke ceny, aby 
si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. Za 
posledné roky znížili ceny výrobkov 
o viac ako 20 percent. Dávajú mož-
nosť zariadiť si domov podľa vlast-
ných potrieb a predstáv za dostupné 
ceny.

Ceny sa nezvýšili ani po zmene DPH 

Systém predaja nábytku a bytových doplnkov v 283 obchodných domoch v 26 
krajinách (na Slovensku v Bratislave) tvorí samoobslužný predaj celého sorti-
mentu, zabaleného v demontovanom stave v kartónoch. Takto vyzerá predajný 
sklad nábytku. Zákazník vidí hotový nábytok iba v katalógu a sám si ho podľa 
návodu doma zostaví. Foto: Dr. Anton Mrník
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Cech čalouníků 
a dekoratérů na veletrhu 
MOBITEX 2011

V rámci Mezinárodního veletrhu 
bydlení MOBITEX 2011 (12.-16. 4. 
2011), součásti Stavebních veletr-
hů Brno 2011 zve Cech čalouníků 
a dekoratérů své členy a příznivce  
k návštěvě svého stánku v pavilonu 
G1, stánek 025 a také na bezplatné 
přednášky s diskuzí na téma: „Co 
bychom měli znát před a při náku-
pu čalouněného nábytku, lůžek, 
roštů, matrací, lůžkovin, bytového 
textilu“. Přednášky budou ve stán-
ku Cechu čalouníků každý den od 
druhého dne veletrhu, tj. 13.-16. 4. 
2011 dopoledne od 10 do 11 hod. 
a v pracovní dny 13.-15. 4. 2011 
také odpoledne od 15 do 16 hod. 
Při návštěvě vás rovněž seznámíme 
s grantovým projektem „Vzdělávání 
pro zvýšení konkurenceschopnos-
ti, produktivity a zaměstnatelnosti 
a zlepšení kvality ergonomických 
a zdravotních vlastností nábytku 
a bytového textilu“, pro který pod-
poru získal a řeší Cech čalouníků 
a dekoratérů ve spolupráci s Tex-
tilním zkušebním ústavem, Brno. 
Informace na cech_cal@volny.cz, 
mobil +420 602 558 554.

Designéři roku 2010

V sobotu 12. února 2011 byly ve 
Stavovském divadle v Praze slav-
nostně vyhlášeny Ceny Akademie de-
signu ČR Czech Grand Design v osmi 
kategoriích. Vítězství v hlavní soutěži 
a titul Designér roku 2010 získal ate-
lier Olgoj Chorchoj pod vedením au-
torské dvojice Michal Froněk a Tomáš 
Němeček. S celkově nejvyšším poč-
tem 27 hlasů členů Akademie design 
ČR předběhli Reného Šulce se šest-
nácti hlasy a Lucii Koldovou s Danem 
Yeffetem s osmnácti hlasy a stali se 
zároveň Grand designérem roku 
2010. Studio Olgoj Chorchoj repre-
zentoval úctyhodný seznam projektů, 
které porotci Akademie designu do 
soutěže nominovali. Např. elegantní 
sáňky z ohýbaného jasanového dře-
va, které si získaly velkou pozornost 
už na loňském Designbloku, kde oži-
vily kolekci společnosti TON. A právě 
za tuto kolekci společnost TON v sou-
těži získala titul Výrobce roku 2010 
a stala se držitelem Ceny za průmys-
lový design Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR.
Cenu veřejnosti získal René Šulc 
a držitelem ocenění Objev roku se 
stal Jan Plecháč. Známá díla světo-
vého designu převedl do linek a poté 

je vytvaroval z drátu do podoby síťo-
vých modelů. Kolekce outdoorového 
nábytku s názvem Icons, za kterou 
byl absolvent pražské Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové oceněn titu-
lem Objev roku, je jeho diplomovou 
prací.
Na vyhlášení výsledků navazuje vý-
stava „Vítězové 2010“ v Malé galerii 
pražského Rudolfina. V architektuře 
Studia Olgoj Chorchoj se zde před-
stavují vítězové a výběr nominovaných 
designérů ze všech kategorií. Výstava 
potrvá do 20. března 2011. Díla de-
signérů nominovaných na Objev roku 
lze vidět ve Window Gallery České 
spořitelny v Melantrichově ulici v Pra-
ze, a to až do 1. dubna 2011.

Sáně TON z ohýbaného jasanového 
dřeva (Design: Olgoj Chorchoj)

16.-17. mája 2011 sa bude konať na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave 
medzinárodná konferencia ZDRAVÉ 
DOMY – ZDRAVÝ INTERIÉR 2011. 
Konferencia sa bude zaoberať prob-
lematikou kvality umelého životného 
prostredia tvoreného architektúrou. 
Toto podujatie má svoju tradíciu v Brne 
a od roku 2011 sa bude každý druhý rok 
striedať s Bratislavou v kombinácii s kon-
ferenciou INTERIÉR, o ktorej pilotnom 
ročníku sme vám referovali v roku 2009. 
Organizátormi sú Fakulta architektúry 
STU Bratislava, občianske združenie 
ArTUR / Architektúra pre trvalo udrža-
teľný rozvoj, Fakulta architektury VUT 
v Brně a Sdružení hliněného stavitelství, 
o.s. Vznikla takto fúzia dvoch konferen-
cií, ktorých hlavnými témami budú:

 Zelená architektúra: udržateľný roz-
voj v architektúre v súvislosti s tvor-
bou zdravého prostredia a ochranou 
zdrojov

 Tvorba zdravého prostredia v novo-
stavbách a rekonštruovaných budo-
vách

 Tradičné prírodné materiály a alter-
natívne stavebné materiály a tech-
nológie

 Drevo a jeho potenciál pri tvorbe 
zdravého mikro - a makroprostre-
dia

 Stavebná biológia (vplyv klimatizá-
cie, elekrosmogu, emisií škodlivín, 
vetrania a vykurovania na zdravie)

 Inovácie z oblasti materiálového 
inžinierstva s hlavným zreteľom na 
ochranu životného prostredia a uží-
vateľa

 Tvorba prostredia / environmental 
design

 Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo 
a myseľ / dizajn ako terapia

 Sociálne a humanitné vedy a ne-
vyhnutnosť ich prieniku do dizajnu 
a architektúry

Prednášajúcimi budú odborníci z da-
ných oblastí z celého sveta (Austrália, 
Nový Zéland, Taliansko, Thajsko, Ne-
mecko, Rakúsko) a významné osob-
nosti Česka a samozrejme Slovenska. 
Podrobnejšie informácie spolu s kom-
pletným programom vám prinesieme 
v budúcich číslach nášho časopisu.
Kontakt: healthyhouses2011@gma-
il.com, www.zdravedomy.sk

Konferencia ZDRAVÉ DOMY – ZDRAVÝ INTERIÉR 2011
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STAVÍME, BYDLÍME Uherské Hradiště 11. – 12. 3.
 Stavební výstava – 7. ročník • Uherské Hradiště – Klub kultury 

• Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 JARNÍ INSPIRACE 11. – 13. 3.

 Výstava pro život – hobby, sport, bydlení, zahradu, wellness, děti 
a zdravý životní styl – 2. ročník • Hradec Králové – Kongresové 
centrum Aldis • Empresa výstavy, www.jarniinspirace.cz

 STAVOTECH Olomouc 17. – 19. 3.
 Stavební a technická výstava. Souběžná výstava: BAZÉNY 

A SAUNY – 11. ročník moravské výstavy bazénů, whirpoolů a saun 
• Olomouc – výstaviště Flora • Omnis Olomouc, a.s.

 FOR HABITAT 17. – 20. 3.
 Veletrh bydlení, renovací a stavby. Souběžné výstavy: FOR 

FURNITURE – 1. ročník veletrhu nábytku a nábytkového desig-
nu, FOR OFFICE – 1. ročník veletrhu kancelářského nábytku, 
FOR GARDEN – 5. ročník veletrhu zahradní architektury, nábytku 
a techniky, FOR GREENERY – 1. ročník veletrhu veřejné a měst-
ské zeleně, mobiliáře a vybavení • Praha – PVA Letňany • ABF, 
a.s., www.abf.cz, www.forhabitat.cz

 STAVÍME, DYDLÍME Znojmo 25. – 26. 3.
 Stavební výstava 1. ročník • Znojmo – hotel Dukla • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Ústí nad Orlicí 6. – 7. 4.

 Stavební výstava – 7. ročník • Ústí nad Orlicí – kulturní dům • 
Omnis Olomouc, a. s., www.omnis.cz

 IBF 12. – 16. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: MOBITEX – mezi-

národní veletrh bydlení, SHK BRNO – mezinárodní veletrh technic-
kých zařízení budov, URBIS TECHNOLOGIE – mezinárodní veletrh 
komunálních technologií a služeb, URBIS INVEST – mezinárodní 
veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech • 
Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, a.s., www.ibf.cz, www.bvv.cz

 DŮM A ZAHRADA Louny 14. – 17. 4.
 Výstava zaměřená na úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí 

a potřeb pro zahrádkáře • Louny – výstaviště • Diamant Expo, 
spol. s r.o., www.diamantexpo.cz

 DŘEVOSTAVBY 20. – 21. 4.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 

komponentů pro dřevostavby – 15. ročník • Volyně – VOŠ a SPŠ 
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, www.
vos.volyne.cz

 MŮJ DŮM, MŮJ HRAD & BYDLENÍ 28. 4. – 1. 5.
 Stavební výstava a výstava o bydlení – 19. ročník • Litoměřice 

– výstaviště Zahrada Čech • Výstavy, spol. s r.o., www.zahrada.
cech.cz

 STAVÍME BYDLÍME Šumperk 30. 4. – 1. 5.
 Stavební výstava – 8. ročník • Šumperk – dům kultury • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 KRKONOŠSKÝ VELETRH Trutnov 6. – 7. 5.

 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby – 1. 
ročník • Trutnov – společenské centrum Uffo • Omnis Olomouc, 
a.s., www.omnis.cz

 FLORIA Věžky 7. – 15. 5.
 Jarní část tradiční výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců za-

hradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Věžky 
u Kroměříže • Textil Invest s.r.o., www.floria.vezky.cz

Slovenská republika

 NÁBYTOK A BÝVANIE 8. – 13. 3.
 Medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov. Súbežné 

výstavy: BYTEX – výstava bytových textilií a kobercov, FÓRUM 
DIZAJNU – medzinárodná výstava nábytkového dizajnu • Nitra 
– výstavisko Agrokomplex • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
www.agrokomplex.sk

 CONECO 29. 3. – 2. 4.
 Medzinárodný veľtrh stavebníctva. Súbežné výstavy: CLIMA-

THERM – medzinárodný veľtrh chladiacej a klimatizačnej tech-
niky, RACIOENERGIA – medzinárodný veľtrh využitia energie, 
CONECOINVEST – medzinárodný veľtrh developerov a investič-
ných príležitostí, SLOVREALINVEST – medzinárodný veľtrh realit, 
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA – medzinárodný veľtrh stavebnej 
techniky • Bratislava – výstavisko Incheba EXPO • Incheba, 
a.s., www.incheba.sk

 DOMEXPO 14. – 17. 4.
 Komplexná stavebná výstava. Súbežné výstavy: POSTAV SI SVOJ 

DREVODOM – výstava venovaná drevostavbám, GARDENIA 
– medzinárodná predajná výstava pre zahradníctvo, zahradká-
rov, priatelov bonsajov a kvetov, MLADÝ TVORCA – predajná 
výstava výrobkov žiakov SOŠ a stredísk praktického vyučovania, 
EZOTERIKA OD A-Z – medzinárodný vzdelávací a predajný veľtrh, 
ZDRAVIE - KRÁSA - RELAX – medzinárodný náučno-predajný 
veľtrh • Nitra – výstavisko Agrokomplex • LCE – Low cost expo, 
a.s., www.domexpo.sk

 PRO ARCH 3. – 6. 5.
 Výstava stavebníctva – 14. ročník. Súbežné výstavy: PRO EKO 

– výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov, PRO REGION 
– výstava so zameraním na rozvoj regiónov • Banská Bystrica 
– výstavný areál námestie Slobody • BB Expo, spol. s r.o., www.
bbexpo.sk 

Zahraničí

 WOHNEN & INTERIEUR 12. – 20. 3.
 Největší rakouský mezinárodní veletrh bydlení • Vídeň, Rakousko 

• Reed Exhibitions, www.wohnen-interieur.at, www.messe.at
 INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 16. – 22. 3.

 Mezinárodní veletrh řemesel • Mnichov, SRN • Messe Mnichov, 
www.ghm.de, www.ihm.de, www.messe-muenchen.de

 BWS 23. – 26. 3.
 Mezinárodní odborný veletrh zpracování dřeva, truhlářství a te-

sařství • Salzburg, Rakousko • Reed Exhibitions, www.bwsmes-
se.at

 DREMA 29. 3. – 1. 4.
 Mezinárodní veletrh dřevozpracujících strojů a nářadí. Souběžná 

výstava: FURNICA – mezinárodní výstava komponentů pro výrobu 
nábytku • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie 
sp. z o.o., www.drema.pl, www.furnica.pl

 CONSTRUMA 5. – 10. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: HUNGARO-

THERM – mezinárodní výstava vytápění, FURNISHING + DESIGN 
– výstava nábytku a designu • Budapešť, Maďarsko • Hungexpo 
C.Co., www.hungexpo.hu, www.construma.hu

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 12. – 17. 4.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 50. ročník. Souběžné výstavy: 

SALONE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO – výstava nábyt-
kových doplňků, EUROLUCE – mezinárodní výstava svítidel, 
SALONE UFFICIO – výstava kancelářského nábytku, SALONE 
SATELLITE – výstava návrhů mladých designérů • Milano, Itálie 
• Cosmit spa, www.cosmit.it

 INTERIOR HOME MADRID 3. – 7. 5.
 Mezinárodní výstava interiérového designu a dekorací • Madrid, 

Španělsko • IFEMA - Feria de Madrid, www.ifema.es
 GREENBUILDING 4. – 6. 5.

 Mezinárodní výstava a konference – energeticky efektivní archi-
tektura. Souběžná výstava: SOLAREXPO – mezinárodní výstava 
a konference v oblasti obnovitelných zdrojů energie a distribuce 
• Verona, Itálie • Expoenergie srl, www.greenbuildingexpo.eu

 FURNIDEC 7. – 15. 5.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 33. ročník • Soluň, Řecko • 

Helexpo A.E, www.helexpo.gr

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost.
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Formaldehyd a výběrová řízení 
dle usnesení vlády ČR č. 465/2010

Formaldehyd je nejznámější vysoce vroucí těkavá látka (VOC1→
VVOC), používaná v konstrukčních deskách a komponentech 
nábytku. Problematika formaldehydu je v dřevařském průmyslu 
odborné veřejnosti dobře známa, a proto lze v úvodu jen konstato-
vat, že Formaldehyd byl IARC (International Agency For Research 
On Cancer) klasifikován jako karcinogen skupiny 1 = prokázaný 
karcinogen pro člověka.

Autor: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký
soudní znalec kvalitativních znaků nábytku 

a interiéru
Kontakt: petr.brunecky@gmail.com

Od 1. 11. 2010, kromě současných, 
normami stanovených požadavků na 
emise formaldehydu, vstupuje v plat-
nost usnesení vlády České republiky 
ze dne 14. června 2010 č. 465, ve 
znění závazné „Metodiky pro nákup 
nábytku“. Velmi nízký limit emise volné-
ho formaldehydu bude součástí zadání 
výběrových řízení při zadávání veřejných 
zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb., na výrobky pro státní správu. Před 
uvedením obsahu této vyhlášky si dovo-
lím nejprve připomenout základní oblas-
ti a metody měření emisí formaldehydu. 
Měření formaldehydu a ostatních VOC 
látek není povinné, ale stanovené limity 
jsou závazné.

Měření úniku formaldehydu 
z desek na bázi dřeva 
a nábytku

Nezávadnost materiálu a nábytku se 
zkoumá zejména pomocí simulačních 
komorových zkoušek. Stanovení emi-
sí formaldehydu z materiálů řeší více 
metod2. Výsledky měření jsou porov-
návány s limity, které uvádí evropské 
normy. Emisní hodnotu ≤ 0,124 mg 
formaldehydu/m3 pro třídu desek E1 
dle ČSN EN 13986 shodně uvádí 
ČSN EN 14322 (laminované desky), 
ČSN EN 312 (třískové desky), ČSN 
EN 622-1 (vláknité desky), ČSN EN 
622-5 (středně tvrdé vláknité desky), 
ČSN EN 622-5 (tvrdé vláknité desky) 
a ČSN EN 636 (překližky) aj. Komorové 
zkoušky vycházejí ze zaplnění komory 
plošnými dílci v poměru všech emitujích 
ploch 1m2 : 1m3 objemu komory, jiné 

komponenty jsou marginální. Rychlost 
výměny vzduchu v komoře (EN 717-1) je 
1/hod. Úložný aj. nábytek je utvářen 
až z 99 % z plošných materiálů a lo-
gicky pro něj platí v EU3 a tedy i v ČR 
požadavek E1 – limit volného formal-
dehydu ≤ 0,124 mg/m3.

Měření obsahu 
formaldehydu v interiéru 

Měření obsahu nebezpečných látek ve 
vnitřním prostředí některých budov podle 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR 
č. 6/2003 (k §13 Zákona č. 258/2000 
Sb., dále dle §108), reflektuje doporu-
čení Světové zdravotnické organizace 
(WHO). Postihuje mimo VOC i volný 
formaldehyd, který nemá dlouhodobě 
překračovat střední hodinovou koncen-
traci 60 µg/m3 (0,06 mg/m3). Metoda 
měření schválena Českým institutem pro 
akreditaci (ČIA) vychází z ČSN EN ISO 
16017-1. Uprostřed místnosti (ve výši 

cca 1,5 m od podlahy) se umístí odběro-
vá sonda a po stanovenou dobu (obvykle 
24 hodin) jsou zde jímány těkavé látky 
sorpční trubičkou a následně vyhodno-
ceny pomocí plynové chromatografie. 
Měření nebezpečných látek, které pro-
dukuje nábytek, koberce, čalounění, po-
vlečení, záclony aj. věci, probíhá v kon-
krétní místnosti. Přestože bude prostředí 
utvářeno nevhodným nábytkem (napří-
klad tř. E2), tak ve velké místnosti nebo 
při výměně vzduchu > 1 a logicky pak při 
zvýšené nebo nucené výměně vzduchu 
interiér limitu vyhoví. Příměrem je vnímání 
vůně tvarůžků v ledničce a v restauraci. 
Vyhláška č. 6/2003 není závazná 
pro dřevozpracující průmysl, ani pro 
výrobce a distributory nábytku, je 
určena výhradně pro provozovatele 
vyjmenovaných pobytových místnos-
tí staveb. 

Měření obsahu formaldehydu 
v pracovním prostředí

Pro výrobu, administrativu aj. je důležité 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007, kte-
rým se stanoví podmínky pro ochranu 
zdraví dle Zákona č. 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Předpis obsahuje přípust-
né denní expoziční limity nebo nejvyšší 
přípustné koncentrace škodlivých látek 
v pracovním prostředí pro práci, při kte-
ré průměrná plicní ventilace zaměstnan-
ce nepřekračuje 20 litrů za minutu za 
osmihodinovou směnu. Měří se dle 
akreditovaných metodik odvozených 

Chemický vzorec formaldehydu H2CO
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z ČSN EN ISO 16017-1. Přípustný ex-
poziční limit (PEL) v této oblasti činí 0,5 
mg/m3. Koncentrace chemické lát-
ky, jejímž zdrojem není technologic-
ký proces nesmí překročit 1/3 jejich 
přípustných expozičních limitů, tedy 
0,167 mg/m3. Vyhláška je závazná 
pro pracovní prostředí všeobecně.

Usnesení vlády České republiky ze 
dne 14. června 2010 č. 465 k „Pra-
vidlům uplatňování environmentálních 
požadavků při zadávání veřejných za-
kázek a nákupech státní správy stano-
vuje mimo jiné i limit únik formaldehydu 
z materiálů na bázi dřeva s povrchovou 
úpravou, který nesmí překročit:“

 hodnotu rovnovážné koncentrace: 
0,020 mg formaldehydu/m3 vzdu-
chu, podle ČSN EN 717-1 nebo 
podle ČSN EN ISO 16000-9. 

 střední hodnotu: 1,5 mg formaldehy-
du/m2.h, stanovenou podle ČSN EN 
717-2.

„Uchazeč výběrového řízení musí před-
ložit seznam všech přípravků pro po-
vrchovou úpravu použitých pro každý 
z materiálů přítomných v nábytku a je-
jich bezpečnostní list nebo rovnocen-
nou dokumentaci prokazující splnění 
výše uvedených požadavků. Stanovení 
úniku formaldehydu musí být prokázáno 
posouzením v ČR autorizovanou nebo 
akreditovanou osobou.“
Vyhláškou určené stanovení rovnováž-
né emisní koncentrace dle ČSN EN ISO 
16000-9 pomocí plynové chromatogra-
fie je ale problematické. Norma není ur-

čena speciálně pro stanovení formalde-
hydu. Cílem normy není stanovení kon-
centrace VOC látek v mg/m3, ale cílem 
její metodiky je měrný emisní tok VOC 
látek vztažený na plochu v µg/m2 za ho-
dinu. Koncentrace formaldehydu „Px“ 
uváděná v µg/m3 není cílovou, ale dílčí 
veličinou pro převod na měrný emisní 
tok4. Z uvedeného plyne, že bude nutno 
akreditovat speciální postupy, odvoze-
né z ČSN EN ISO 16000-9 tak, aby 
výsledek měření mohl být adekvátní 
k výstupům dle ČSN EN 717-1, která 
je doporučena i samou EN 16000-9 
pro stanovení formaldehydu.
Limit 0,020 mg/m3 stanovený usne-
sením vlády č. 456 je 6x náročnější 
než limit standardních materiálů, které 
tvoří až 99 % úložného nábytku a je 
3x náročnější než ekologická kriteria 
EU5, a proto může být jen obtížně, vyj-
ma LTD, splněn. Lze vyslovit obavu, že 
limit nebude trvale udržitelný u jiných 
vzorků či výrobků, a to již ze samé 
podstaty povolených limitů standard-
ních materiálů. To se týká i nových de-
sek dle 2009/894/ES s limitem 0,05 
ppm (0,062 mg/m3), pro něž je poža-
davek Metodiky 0,020 mg/m3 „jen“ 
3x náročnější5. Připustit lze ale nízké 
emise u LTD z „ekodesek“ a benefit je-
jich výrobců. Zábrana laminátem sníží 
okamžitý únik, ale jeho koncentrace 
bude klesat pomaleji než u DTD, MDF 
aj. Podstatný je zde podíl otevřených 
(řezaných) ploch v konstrukci nábytku. 
S rozpaky lze pak vnímat „ekolimity“ me-
todiky z pohledu vyhlášek č. 6/2003 

a Nařízení vlády č. 361/2007. Na místě 
je položit otázku, zda mají přísné limity 
smysl a nebudou mít vliv jen na skladbu, 
počet účastníků a navýšení cen dodáv-
ky ve výběrovém řízení. Nebo snad jen 
došlo k omylu?

1 VOC – těkavé organické látky →VVOC – vyso-
cevroucí těkavé látky

2 ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení 
úniku formaldehydu – Část 1: Emise formal-
dehydu komorovou metodou.

 ČSN EN 7147 -2 Desky ze dřeva – Stanovení 
formaldehydu – únik formaldehydu metodou 
plynové analýzy.

 ČSN EN 717-3 Desky ze dřeva – Stanovení 
úniku formaldehydu lahvovou metodou.

 ČSN EN 120 – Drevné materiály. Zisťovanie 
obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný 
„perforátorová metóda“.

 ČSN EN ISO 16000 – 9 Vnitřní ovzduší 
– Část 9: Stanovení emisí těkavých organic-
kých látek ze stavebních materiálů a nábytku 
– Metoda zkušební komory

3 V USA bude platit adekvátní limit ve výši 0,09 
ppm = 0,116 mg/m3 teprve až od roku 2013.

4 Měrný emisní tok VOC (v µg/m2.h) zjištěný dle 
metodiky ČSN EN ISO 16000-9 umožňuje vy-
počítat pomocí matematického modelu koncen-
traci formaldehydu vytvořenou výrobkem v míst-
nosti v intencích znění vyhlášky č. 6/2003.

5 Rozhodnutí Komise EU 2009/894/ES: ze dne 
30. listopadu 2009, kterým se stanoví kritéria 
pro udělování ekoznačky Společenství dře-
věnému nábytku uvádí v 3e/i) dřevotřískové 
desky: emise formaldehydu z dřevotřískových 
desek v nezpracovaném stavu, tzn. před opra-
cováním nebo povrstvením, nesmí překročit 
50 % mezní hodnoty, která by umožňovala 
zařazení těchto desek do třídy E1 podle nor-
my EN 312. (0,124 mg/m3) obdobně v 3e/ii) 
dřevovláknité desky dle EN 622-1. (Limit DTD 
a MDF 0,062 mg/m3 před dýhováním, lako-
vání ap. má garantovat  dodržení limitu 0,124 
mg/m3.)

„Metodika pro nákup nábytku“ (dále 
Metodika), definuje rozsah působnosti 
takto: „Nábytek je široká skupina výrob-
ků, která zahrnuje nejrůznější druhy ná-
bytku (židle, stoly, šatní skříně, police, 
skříně atd.) s nerůznějším využitím (pro 
školy, kanceláře, kuchyně, koupelny, 
venkovní prostředí, zvláštní účely atd.). 
Navrhované environmentální požadavky 
(dále též požadavky) zahrnují:
Interiérový nábytek. Zahrnuje interiéro-
vý nábytek pro kanceláře a školy. Patří 
sem všechny volně stojící nebo vestavě-
né nábytkové jednotky používané jako 
skladovací, zavěšovací, ložní, sedací, 
pracovní a jídelní. Zahrnuty však nejsou 
stavební prvky (např. schody, stěny, řím-
sy, panely), sanitární vybavení, koberce, 
textil.
http://www.cenia.cz/web/www/web-
-pub2.nsf/$pid/CENMSG0KHR90/

$FILE/metodika_pro_nakup_nabytku.
pdf
Je velmi smutné, že Metodika, která 
provádí Usnesení vlády ČR zcela pomíjí 
názvosloví oboru (ČSN 91 0000) a již 
v preambuli zcela zmatečně definuje 
oblast její působnosti. Samostatnou 
polemiku lze vést o ústředním tématu 
Metodiky, která definuje environmentál-
ní požadavky, přitom v obsahu Metodiky 
definuje zdravotní, hygienické a bezpeč-
nostní požadavky kladené na materiály 
a výrobky.
Vtíravou otázkou je, proč Metodika která 
řeší státní správu a samosprávu, se sou-
časně týká i škol. Pokud se tedy týká 
škol, tak proč pomíjí nejzávažnější oblast 
státních lékařských zařízení (nemocni-
ce, porodnice, léčebny, ozdravovny 
apod.) a zařízení sociální péče (od péče 
o mentálně postižené, tělesně handica-

pované závislé na návykových látkách 
aj. pečovatelské péče až po domovy 
důchodců atd.). Tato oblast zůstává 
odkázána jen na citovanou vyhlášku 
MZ č. 6/2003 a oborová nařízení nižší 
právní váhy. Nábytek zdravotní pomůc-
kou není. Jsou snad uživatelé těchto 
zdravotnických zařízení odolnější než 
úředníci ve státní správě?
Naštěstí jsem dočetl Metodiku až po její 
epitaf: Výjimky: Metodika se neuplatní 
v případě, kdy na místním trhu nejsou 
k dispozici výrobky splňující environmen-
tální požadavky dané touto metodikou. 
A tak buď mám k dispozici nějakou špat-
nou přílohu Usnesení vlády č. 1 materiálu 
č.j. 1698/09, která v pracovní verzi spa-
třila světlo světa, pak se hluboce omlou-
vám, nebo její autoři pili zatraceně špatný 
burčák. Nezbývá mi, než ukončit tuto 
supliku slovy profesora Jindry Halabaly: 
„závidím ortopedům jejich obor, nábytku 
totiž rozumí každý“.

Suplika – poznámka pod čarou (netýká se jenom formaldehydu)
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Od 1. 1. 2011 s účinností daňového 
řádu došlo u některých daňových 
přiznání, hlášení nebo vyúčtování 
k posunu termínu pro jejich podání.
Tato změna vychází z ustanovení da-
ňového řádu týkajícího se počítání 
lhůt stanovených podle týdnů, mě-
síců a let. Lhůta nově běží až ode 
dne následujícího po dni, kdy došlo 
ke skutečnosti určující její počátek. 
Uvedená změna se netýká lhůt po-
čítaných na dny, což je např. lhůta 
pro podání daňového přiznání k dani 
z přidané hodnoty, či lhůt, které jsou 
pevně stanoveny zákonem!
Nová úprava ovlivní např. termín 
k podání přiznání k dani z příjmů, 
a to včetně termínu její splatnosti. 
Poslední možnost k včasnému podání 
přiznání a zároveň i splatnost daně se 

posouvají o jeden den z posledního 
březnového dne na 1. 4. 2011.
Totéž platí i pro ty, kteří mají termín 
k podání přiznání posunutý z důvodů, 
že jim daňové přiznání zpracovává 
a podává daňový poradce nebo mají 
zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem. 
Tito poplatníci musí podat přiznání 
k dani z příjmů a daň zaplatit až do 
1. 7. 2011, namísto 30. 6., jak tomu 
bylo doposud.
Změna se zároveň dotkne vyúčtování 
daně z příjmů vybírané srážkou, které 
je nutné podat do 1. 5. 2011 (namísto 
30. 4. 2011), a vyúčtování daně z příj-
mů ze závislé činnosti, které je nutné 
podat do 1. 3. 2011 (nikoliv do 28. 
2. 2011).

Zdroj: Česká daňová správa

Změna termínu pro podání daňového přiznání

Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR schválila dne 9. 2. 2011 nove-
lu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, která obsahuje 
řadu změn jako například možnost 
vrácení DPH u pohledávek, které jsou 
v insolvenci, ale také tolik diskutované 
ručení odběratele za DPH. Paragraf 
109 zmíněného zákona (který stano-
ví, že odběratel za určitých okolností 
ručí za to, že dodavatel odvede státu 
DPH) je namířen na subjekty, které 
obchodují s neexistujícími dodavateli 
a na fiktivní firmy, které byly založeny 
za účelem fakturace neprovedených 
plnění s cílem neodvést státu DPH, 
a kde existují jasné důkazy a žádné 

pochybnosti ve věci úmyslu. Nařízení 
je součástí souboru opatření, která 
jsou namířena na boj proti daňo-
vým únikům v rámci EU a do záko-
na o DPH bylo implementováno na 
základě směrnice 2006/112/ES. 
Paragraf 109 podle vyjádření ministra 
financí nelze v žádném případě použít 
proti poctivým plátcům daně. Zatímco 
obvykle je důkazní břemeno na da-
ňovém subjektu, v tomto případě je 
důkazní břemeno na straně správce 
daně, který musí prokázat daňovému 
subjektu úmysl s cílem vědomě ne-
odvést daň.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Občané České republiky přestanou 
pracovat na stát ve stejný den jako 
loni. Takzvaný den daňové svobody 
připadne i letos na 20. června. Tímto 
dnem se označuje pomyslný okamžik, 
od kterého jde veškerá mzda na konto 
občana. Do té doby naopak veškerý 
jeho příjem připadá státu. V letošním 
roce dochází pouze k relativně ma-
lým změnám v daních. Ve výši celkové 
daňové kvóty a dne daňové svobody 
se projevuje snížení slevy na dani 

o 100 Kč měsíčně (tzv. povodňová 
daň) a zdanění příspěvku ke stavební-
mu spoření. Složená daňová kvóta by 
se podle odhadu měla v letošním roce 
zvýšit na 35,2 % z loňských 35 %. 
Den daňové svobody je vypočítán 
metodou sestavenou organizací Tax 
Foundation. Ta rozděluje rok na dvě 
části v poměru odpovídajícímu podílu 
celkových daňových příjmů a čistého 
národního důchodu.

Zdroj: ČTK

Dnem daňové svobody v ČR bude 20. červen

Znepokojení mezi 
podnikateli

Hospodářská komora České re-
publiky vyjádřila znepokojení nad 
dopady, které bude mít aplikace 
rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ze dne 9. prosince 2010. 
Podle tohoto rozhodnutí není pří-
pustné souběžně působit jako 
statutární orgán společnosti a ty-
též činnosti vykonávat na základě 
pracovního poměru ke společnosti. 
HK ČR upozornila, že rozhodnutí 
bude mít silně negativní dopady na 
drtivou většinu podniků v ČR. Za 
vzniklou situaci podle ní nese vý-
razný díl odpovědnosti státní sprá-
va, která dlouho nekonala a jejíž 
kontrolní mechanismy naprosto 
selhaly. Komora v současnosti 
celou záležitost pečlivě analyzuje 
a v nejbližší možné době k ní zveřej-
ní podrobnější stanovisko.

Slova moudrých

Příčinou krize je morální bída. Pře-
lom hospodářské krize? Nevěřím 
v žádné přelomy samy od sebe. 
To, čemu jsme si zvykli říkat hos-
podářská krize, je jiné jméno pro 
mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek. V naší zemi je 
mnoho lidí, kteří se domnívají, že 
hospodářský úpadek lze sanovat 
penězi. Hrozím se důsledku tohoto 
omylu. V postavení, v němž se na-
cházíme, nepotřebujeme žádných 
geniálních obratů a kombinací. 
Potřebujeme mravná stanoviska 
k lidem, k práci a k veřejnému ma-
jetku. Nepodporovat bankrotáře, 
nedělat dluhy, nevyhazovat hodno-
ty za nic, nevydírat pracující, dělat 
to, co nás pozvedlo z poválečné 
bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci 
a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější, než je lenošení a mr-
hání.
Je potřeba překonat krizi důvěry 
technickými zásahy – finančními 
a úvěrovými ji však překonat ne-
lze. Důvěra je věc osobní a důvěru 
lze obnovit jen mravním hlediskem 
a osobním příkladem.

Tomáš Baťa v roce 1932

Ručení odběratele za daň z přidané hodnoty
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TECHO: 
Rok 2010 přál exportu

Skupina TECHO, jeden z předních 
českých výrobců a dodavatelů kan-
celářského nábytku a interiérů, vy-
kázala v roce 2010 meziroční nárůst 
obratu o 8 % na více než 1 mld. Kč. 
Pozitivní výsledky vykázal zejména 
export, jehož obrat narostl o 19 %. 
Tržby v České republice se drže-
ly na stejné úrovni jako v loňském 
roce. „Ačkoli český i evropský trh 
zaznamenaly v loňském roce pokles 
o cca 15 %, nám se podařilo udržet 
tržby v České republice na stejné 
úrovni. Z toho vyplývá i výrazný ná-
růst podílu na trhu. Naše pozice se 
výrazně vylepšila i na zahraničních 
trzích, kde jsme dosáhli i za těchto 
okolností nárůstu o 19 %. Opět se 
nám potvrzuje, že chtějí-li české fir-
my období krizí nejen přežít, ale vyjít 
z něj i posíleny, musí aktivně reago-
vat na okamžité potřeby trhu,“ uvádí 
Jiří Kejval, generální ředitel TECHO 
a dodává: „Naší dlouhodobou stra-
tegií je vysoká flexibilita a jsem rád, 
že čerstvé výsledky potvrzují, že 
jsme zvolili správnou cestu.“ Ze 
zahraničních trhů zaznamenala 
společnost TECHO opětovně nej-
větší úspěchy ve Velké Británii a no-
vě otevřeném teritoriu Středního 
Východu. Zvláštní pozornost si za-
slouží historicky nejlepší výsledky 
na Slovensku a úspěchem skončily 
i obchodní aktivity v Rumunsku.

Interiér Říčany, a.s., výrobce kan-
celářského nábytku, zahájil se svou 
produktovou řadou ALFA expanzi na 
zahraniční trhy. Posílení exportu do-
kládají nově uzavřené kontrakty na 
dodávku kancelářského nábytku pro 
nadnárodní koncerny v Maďarsku, na 
Slovensku a v Itálii. V rámci proexport-
ní strategie byly také spuštěny dyna-
mické webové stránky v angličtině.
Řada kancelářského nábytku ALFA 
patří ve středním a nižším segmentu 
kancelářského nábytku trvale k nej-
prodávanějším značkám u nás. Jak 
ale potvrzuje generální ředitel Interiéru 
Říčany Roman Ševčík, postupně se 
etabluje i na zahraničním trhu: „Jsem 
velmi potěšen, že se nám podařilo 
dostat značku ALFA do širšího pově-
domí zákazníků i v zahraničí. Nedávné 
realizace pro nadnárodní společnosti, 
jakými jsou Nokia Siemens Networks 

nebo Erste Group v Budapešti, uka-
zují, že náš kancelářský nábytek 
bez problému obstojí i na náročném 
globálním trhu.“ Právě vybavení 500 
pracovních míst v call centru skupiny 
Erste v Budapešti nebo velkoobjemo-
vá dodávka skříní a kontejnerů řady 
ALFA 500 pro Volkswagen Group 
v Bratislavě jsou významnými realiza-
cemi posledních dnů. „Mohu s klid-
ným svědomím říci, že na všechny 
další budoucí zahraniční akvizice jsme 
dobře připraveni. V minulých letech 
jsme rovnoměrně investovali do všech 
pilířů našeho podnikání, kterými jsou 
kvalita produktů, řízení společnosti, 
podmínky pro zaměstnance a ochrana 
životního prostředí. Vyhraná výběrová 
řízení jsou logickým důsledkem naše-
ho úsilí“, dodává k tématu zahranič-
ních akvizic společnosti její generální 
ředitel Roman Ševčík.

Interiér Říčany posiluje pozici na zahraničních trzích

V roce 2007 se někdejší ryze obchod-
ní firma KIMOS com.-CZ z Plzně, za-
měřená na nákup a prodej kulatiny 
a řeziva, rozhodla rozšířit svoji činnost 
také o výrobu. Založila dceřinou spo-
lečnost Kimos – pila, s.r.o. se sídlem 
v obci Srní u České Lípy a začala zde 
realizovat smělý projekt dřevozpracu-
jícího komplexu, jehož výstavba byla 
rozdělena do tří etap. Jako první byl 
vybudován závod na výrobu laťovkové-
ho středu s projektovanou kapacitou 
40–45 tis. m3 za rok, který v polovině 
roku 2009 zahájil zkušební provoz a od 
listopadu téhož roku začal produkovat 
ve třech směnách a zaměstnával více 
než stovku zaměstnanců. Podle pro-
jektu měl závod v první fázi zpracovávat 
nakupovaný materiál a následně pak 
řezivo z vlastní pilnice (s plánovanou 
roční pořezovou kapacitou 80–100 
tis. m3 kulatiny). Její výstavba měla 
být podle původních předpokladů za-
hájena zhruba v polovině roku 2010. 
K realizaci této a stejně tak i třetí plá-
nované etapy (výstavba dýhárny) už ale 
nedošlo a zřejmě už ani nikdy nedoj-
de. V průběhu roku 2010 totiž postihlo 
areál několik požárů a po posledním se 
už výrobu nepodařilo znovu nastarto-
vat. Firma přestala splácet úvěr, nevy-
plácela zaměstnancům mzdy a v říjnu 

2010 se ocitla v insolvenčním řízení. 
Dne 30. 11. 2010 byl na ni prohlá-
šen konkurz a její areál včetně výrobní 
technologie bude nabídnut k prodeji. 
„Provoz dlužníkova podniku je ukon-
čen a není reálné, že by mohlo dojít 
k jeho obnovení. Na movité věci nutné 
pro chod výroby uplatňují vlastnické 
právo věřitelé, firma nemá dostatek 
zaměstnanců a byly ukončeny takřka 
veškeré dodavatelsko-odběratelské 
vztahy,“ sdělila nám v polovině úno-
ra Mgr. Ing. Gabriela Jandová, která 
z pověření Městského soudu v Praze 
zastupuje firmu coby insolvenční 
správce. Podle internetové verze in-
solvenčního rejstříku své pohledávky 
vůči Kimos – pila, s.r.o. přihlásilo 57 
věřitelů, kteří požadují 462,5 mil. Kč. 
Největší část z této částky, téměř 183 
mil. Kč, uplatňuje Česká spořitelna, 
a.s., která firmu ještě navíc podezřívá 
z úvěrového podvodu. Není vylouče-
no, že oprávněně, neboť v insolvenci 
je i celá společnost KIMOS com.-CZ, 
která podle posledních zpráv dluží 
věřitelům asi miliardu korun a její sta-
tutární orgán a prokurista firmy údajně 
opustili ČR. „Já vám mohu potvrdit pou-
ze to, že na žádnou z mých výzev ani 
jeden z nich nereaguje,“ konstatovala 
závěrem Mgr. Jandová.

Místo smělých plánů konkurz

Českým manažerům 
v holandské společnosti 
se v roce 2010 dařilo

Interiérová společnost Ahrend, 
s.r.o., patřící do holandské skupi-
ny Royal Ahrend NV, zaznamenala 
v loňském roce nárůst tržeb ve výši 
52 %. Pro dodavatele designového 
kancelářského nábytku se tak zavr-
šil úspěšný rok, který byl ve zname-
ní posilování exportu a růstu celé 
skupiny Royal Ahrend. Celkový 
obrat společnosti Ahrend, s.r.o. 
se oproti roku 2009 zvýšil ze 114 
mil. Kč na 172 mil. Kč, tedy o ce-
lých 52 %, přičemž provozní zisk 
společnosti byl 5 milionů Kč. Na 
obratu společnosti má dominantní 
podíl export. 
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Výkonný ředitel Asociace německého 
nábytkářského průmyslu (VDM) Dirk-
Uwe Klaas na tiskové konferenci dne 
11. ledna 2011 uvedl, že němečtí vý-
robci nábytku zaznamenali v loňském 
roce mírný meziroční nárůst tržeb zhru-
ba o 2 %. Od ledna do října 2010 se 
prodej zvýšil jen o necelé procento na 
téměř 13 mld. EUR. Situaci zachránily 
až poslední dva měsíce, kdy prodej 
vzrostl téměř o 5 %. Zatímco kance-
lářský, investorský a čalouněný náby-
tek procházel v průběhu roku 2010 
negativním vývojem (kancelářský -3 až 
-4 %, čalouněný dokonce až - 14 %), 
v bytovém nábytku (kuchyně, jídelny, 
ložnice, obývací pokoje) bylo zazna-
menáno zlepšení o 1 až 3 %. Růstu 
bylo dosaženo hlavně díky meziná-
rodnímu obchodu. Export v období 

leden–říjen 2010 vzrostl o 8,5 %, při-
tom na evropském trhu „jen“ o 5,4 %. 
Hlavní podíl na tom má zejména stále 
obtížná situace v Nizozemsku, což je 
tradičně největší odběratel německé-
ho nábytku. Prodej tam klesl o téměř 
11 %. Naopak vzrostl vývoz do Francie 
(+18,2 %), Švýcarska (+12,7 %) a ta-
ké do Ruska (+18,2 %). Na zlepše-
ní exportu měly svůj podíl také Čína 
(+35 %) a Turecko (+74,6 %).
Na domácím trhu prodej spíše klesal, 
a to částečně i vinou vzrůstajícího im-
portu. Téměř dvakrát tak rychle jako 
vývoz, se zvýšil dovoz nábytku do 
Německa. Od ledna do října 2010 se 
dovoz meziročně zvýšil o více než 15 %. 
Nejvíce nábytku se dovezlo hlavně 
z Polska (+14 %) a z Číny (+32,7 %).
Pro letošní rok němečtí výrobci oče-

kávají další mírné zlepšení s odhado-
vaným růstem tržeb o 2–3 %, ačkoli 
pokračující eurokrize a sní spojené 
atraktivní exportní ceny představují ri-
zikový potenciál. Na vyrovnání ztráty 
z roku 2009 o více než 11 % by podle 
šéfa VDM byly zapotřebí alespoň tří 
pozitivní roky. V současné době brání 
výraznějšímu rozvoji, na rozdíl od něk-
terých jiných průmyslových odvětví, 
podprůměrný export nábytku. V roce 
2011 navíc němečtí výrobci negativně 
pocítí rostoucí ceny materiálů. Tento 
trend je shodný napříč všemi segmenty 
a zahrnuje jak dřevo a materiály na bázi 
dřeva, výrobu usní a dalších potaho-
vých látek, tak i kování, sklo, barvy, le-
pidla a obaly. Spolu s dalším nárůstem 
mezd je odhadováno zvýšení výrobních 
cen řádově v procentech. V současné 
době německý nábytkářský průmysl 
zaměstnává zhruba 98 000 lidí.

Němečtí nábytkáři letos očekávají mírný nárůst tržeb

Jak vyplývá z tiskové zprávy Asociace 
německých prodejců nábytku (BVDM) 
z 11. ledna 2011, maloobchodní prodej 
kuchyní, nábytku a bytového zařízení 
představuje stabilní sektor německé-
ho trhu. V první polovině roku 2010 
zaznamenal maloobchodní prodej ná-
bytku kvůli nejistému vývoji německé 
ekonomiky jen mírný růst (+0,5 %), od 
podzimu se ale situace začala zlepšo-
vat a prodej za celý loňský rok vzrostl 
o 1 %. Podle zveřejněných údajů ob-
chodníci uzavřeli loňský rok celkovým 
výsledkem tržeb ve výši téměř 30 mld. 
EUR, přičemž 6 mld. EUR tvořily do-
plňky, jako jsou koberce, bytový textil, 
stolní a kuchyňské potřeby apod.
K největším prodejcům nábytku na ně-
meckém trhu patří obchodní řetězce 
XXXLutz a Höffner/Kraft, které v po-
sledních letech výrazně posílily své 
pozice, nikoli však nově vybudovanými 
prodejnami, ale díky akvizicím jiných 
společností. Každý z nich vytváří tržby 
v objemu zhruba 1,8 mld. EUR. Když 
k tomu přidáme tržby IKEA, tak tyto 
tři společnosti dohromady vytváří cca 
20 % prodeje celého odvětví.
Nejsilnějším segmentem z hlediska 
tržeb jsou kuchyně. Na celkovém pro-
deji se podílí 28 procenty. Za nimi 
s 18 procenty následuje čalouněný 
nábytek, dále ložnice a obývací po-
koje shodně s 12 procenty.

I když zatím na nízké úrovni, ale se 
zvyšujícím se potenciálem přichází 
konkurence z oblasti prodejen se 
stavebními materiály a se zbožím pro 
kutily (Bauhaus, Baumax, Hornbach, 
OBI aj.). Kromě koupelnového nábyt-
ku se zde začínají objevovat i kuchyně, 
a to nejen v základních sortimentních 
řadách jako nesmontované zboží, ale 
i v podobě kuchyňských návrhářských 
pracovišť, známých donedávna jen 
z kuchyňských studií a specializova-
ných prodejen. Přestože se jedná 
o segment nižší cenové kategorie, jde 
o německé výrobce, kteří zde podle 
všeho chtějí otevřít nový trh na úkor 
obchodníků s nábytkem.
Německý statistický úřad eviduje cca 
9300 firem zabývajících se maloob-
chodním prodejem nábytku, kuchyní 
a bytových doplňků. V segmentu tak 
z důvodu ukončení činnosti včetně 
bankrotů došlo k meziročnímu po-
klesu o 1,5 % a počet zaměstnanců 
se snížil o 1 % na 100 500. Odvětví 
ale stále více potřebuje kvalifikované 
odborníky. Z iniciativy BVDM a Aso-
ciace německých přepravců nábyt-
ku byl proto v rámci učňovského 
školství zaveden nový učební obor 
– specialista na stěhování a montáž 
nábytku a kuchyní. V letošním roce 
BVDM očekává růst prodeje nábytku 
o 2 %.

Optimističtí jsou i němečtí prodejci nábytku Financování malého 
a středního podnikání 
v roce 2010

Českomoravská záruční a rozvojo-
vá banka, a.s. (ČMZRB) poskytla 
v roce 2010 v rámci podpory malým 
a středním podnikatelům celkem 
1224 záruk za bankovní úvěry v cel-
kové výši téměř 6,6 mld. Kč. Těmito 
zárukami byly podpořeny úvěry ve 
výši 10,1 mld. Kč. Největší podíl zá-
ruk získaly projekty realizované na 
území Jihomoravského kraje, z hle-
diska oborového začlenění převlá-
daly projekty ze zpracovatelského 
průmyslu. V porovnání s rokem 
2009 byly v uplynulém roce úvěro-
vé aktivity banky z hlediska počtu 
poskytnutých úvěrů více než dvojná-
sobné. Celková výše poskytnutých 
úvěrů dosáhla téměř 0,6 mld. Kč, 
tzn. byly poskytnuty úvěry v trojná-
sobné výši oproti roku 2009.
Česká exportní banka (ČEB) spusti-
la v roce 2010 naplno svůj program 
podpory malých a středních pod-
niků. Úspěšně vyřídila žádosti 
o podpořené financování celkem 
za 2 miliardy korun a spolu s tzv. 
zprostředkovaným financováním 
přes faktoringové společnosti ob-
sloužila přes 150 firem. Podpořila 
tak v roce 2010 objem vývozu ma-
lých a středních podniků ve výši 
téměř 5 mld. korun.
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Podle zveřejněných statistik Českého 
statistického úřadu průmyslová pro-
dukce v České republice v roce 
2010 meziročně vzrostla o 10,5 %, 
po očištění od vlivu počtu pracovních 
dnů vzrostla o 10 % (v roce 2010 bylo 
ve srovnání s rokem 2009 o dva pra-
covní dny více). K meziročnímu růstu 
průmyslové produkce nejvíce přispě-
la výroba motorových vozidel, výroba 
kovodělných výrobků a výroba strojů 
a zařízení. Průmyslová produkce na-

opak nejvíce klesla v odvětví výroba 
nábytku (-9,2 %), a dále v odvětvích 
výroba ostatních nekovových minerál-
ních výrobků a výroba potravinářských 
výrobků. 

Stavební produkce v roce 2010 me-
ziročně klesla o 7,8 % a dostala se 
tak pod úroveň roku 2006. Stavební 
úřady vydaly o 6,2 % stavebních po-
volení méně a jejich orientační hodno-
ta meziročně klesla o 2,2 %. V roce 

2010 bylo zahájeno o 24,6 % méně 
bytů než v roce 2009 (nejméně od 
roku 1996), přitom v rodinných do-
mech o 11,4 % a v bytových domech 
o 47,5 % méně. Dokončeno bylo loni 
o 5,3 % bytů méně, z toho v rodinných 
domech o 3,3 % více a v bytových 
domech o 20,8 % méně. Meziroční 
pokles objemu stavebních zakázek na 
konci roku 2010 o 18 % nenaznačuje, 
že by české stavebnictví letos čekal 
jednoduchý rok.

Českému průmyslu se loni dařilo, stavebnictví zaznamenalo pokles

Zpravodajský server Aktuálně.cz dne 
7. 2. 2011 s odkazem na vysoce dů-
věryhodný zdroj ze Státního fondu 
životního prostředí (SFŽP) uvedl, že 
program Zelená úsporám zůstane už 
pro letošek novým žádostem uzavřen. 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
příjem žádostí o dotaci pozastavilo loni 
v říjnu. Jeho úředníci původně pláno-
vali, že to bude přechodně pouze do 
konce ledna, již 1. února ale oznámili, 

že program k tomuto datu otevřen ne-
bude. Podle serveru zatím není jasné, 
zda se program v letošním roce vůbec 
restartuje. Důvodem jsou chybějící fi-
nance. Podle serveru by „díra“ v roz-
počtu měla být mezi 7 až 8 mld. Kč. 
MŽP k této situaci vydalo upřesňující 
informaci, v níž ministr Tomáš Chalupa 
uvádí: „Nejdřív musíme vyřídit žádosti, 
které již byly podány a na které jsou 
peníze. Neumím v tuto chvíli říct, jaká 

konkrétní suma to je, protože stále 
není několik tisíc žádostí vyhodnoce-
no. Teprve potom budeme vědět, kolik 
reálný deficit je.“
V programu Zelená úsporám je nyní 
evidováno přibližně 75 tisíc majitelů 
domů. Naposledy fond schválil v září 
a v listopadu na 20 tisíc žádostí za 5,7 
miliard Kč. Tyto žádosti fond vyplatí ještě 
v původní výši, a to do konce března le-
tošního roku. Zbytek podaných žádostí 
MŽP vyhodnotí a přesnější informace 
plánuje zveřejnit v průběhu března.

Stravujeme sa drahšie

Výška stravného pre zamestnancov 
vo firmách sa odvíja od sumy stravné-
ho, stanovenej zákonom. Stravovanie 
počas pracovnej zmeny sa porovnáva 
s cestovnou náhradou rozpätia 5 až 8 
hodín (3,80 €) na rok 2011. Pri pre-
počte koeficientom 75 % sa tak stano-
vuje minimálna hodnota gastrolístka, 
ktorý môže zamestnanec dostať od 
firmy – 2,85 € za každý odpracovaný 
deň. Z tejto sumy zamestnávateľ pre-
pláca 55 %, zamestnanec zaplatí zvy-
šok. Zamestnávateľ môže dobrovoľne 
prispievať aj viac, no daňovo uznaným 
výdavkom pre firmu je po novom ma-
ximálne 2,09 €. Firma môže stanoviť 
náklady na stravné pre zamestnancov 
iba v tomto rozpätí.
V stravnom sú výhodnejšie aj podmien-
ky pre živnostníkov, ktorí si stravné 
môžu zahrnúť do nákladov. Za každý 
odpracovaný deň môžu dať do nákla-
dov výdavky za 3,80 €. Do nákladov si 
však môže uplatniť skutočnú hodnotu 
jedla (napríklad 3,20 €), ak však zaplatí 
viac (napr. 5 €), môže si uplatniť maxi-

málne sumu 3,80 €. Výdavky na stra-
vu dokladuje v účtovníctve dokladom 
o nákupe stravných lístkov, faktúrou od 
stravovacieho zariadenia a dokladom 
registračnej pokladnice o zakúpení 
hlavného jedla. Počet odpracovaných 
dní je limitovaný dĺžkou týždenného 
pracovného času, čo znamená 48 
hodín, teda maximálne 6 pracovných 
dní. Živnostník si za rok 2011 môže dať 
do nákladov maximálne sumu 950 € 
na 250 pracovných dní.
Podmienky poskytovania stravné-
ho:

 jedlo len za odpracovaný deň (ak 
čerpá napríklad 2 hodiny dovolen-
ku, nemá nárok),

 zamestnávateľ je zo zákona povin-
ný poskytovať teplé jedlo priamo na 
pracovisku alebo v blízkosti,

 stravné poukáže formou stravných 
lístkov do zmluvného zariadenia ale-
bo gastrolístkami, vo výnimočných 
prípadoch môže poskytnúť na stravu 
peniaze,

 zamestnávateľ prispieva na gastro-
lístok alebo stravnú poukážku 55 % 
(najviac 2,09 €), k sume môže ešte 
priplácať zo sociálneho fondu,

 minimálna hodnota gastrolístka je 
2,85 €,

 zamestnávateľ môže podporiť stra-
vovanie aj počas dovolenky a sviat-
kov, taktiež bývalým zamestnancom 
v dôchodku či učňom,

 pri práci na dohodu zamestnávateľ 
nemusí priplácať na poskytovanie 
stravy (študentom na brigáde), prí-
spevok môže poskytnúť dobrovoľ-
ne. 

2011 2010 2009 2008 2006

5 – 12 hod. 3,80 € 3,60 € 3,30 € 98 Sk 89 Sk

12 – 18 hod. 5,70 € 5,40 € 5,00 € 149 Sk 135 Sk

nad 18 hod. 8,80 € 8,30 € 7,70 € 230 Sk 208 Sk

Prehľad stravného na pracovných cestách

Zelená úsporám – budoucnost nejistá
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drevárska burza

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

PREDAJ – PRODEJ

 Predám zariadenú stolársku výrobnú halu priamo v Brati-
slave areál Istrochemu o rozlohe 305 m2. Strojový park tvoria: 
olepovačka Holz-Her Sprint 3110, formátovacia píla SCM SI 
350N, odsávanie, kompresory (50 l a 25 l), dlabačka Rojek 
a komplet ručné náradie. Cena dohodou.
Kontakt: Juraj Vilém, mobil 0905 200 648, e-mail: inwood@-
inwood.sk, http://www.inwood.sk/images/Zoznam_strojov.
pdf

 Predám zariadenie stolárskej dielne na výrobu truhiel 
– stroje, nástroje, náradie, rozpracovanosť, adresy subdo-
dávateľov aj odberateľov. Cena dohodou.
Kontakt: Juraj Leibiczer, Lietavská Lúčka, mobil 0905 276 
220, e-mail: juraj.leibiczer@post.sk.

 Prodám technologii na výrobu spárovky: Švédská automa-
tická linka na skližování, cena 400 000 Kč; kalibrační dvou-
agregátová bruska, cena 110 000 Kč; čtyřstranka s nástroji, 
cena 140 000 Kč; šestietážový vzduchový lis, cena 38 000 
Kč; vysokozdvižný naftový vozík 3 tuny, cena 56 000 Kč.
Kontakt: mobil 777 271 182.

 Prodám CNC obráběcí stroj HOMAG JOKER BAZ 41.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Prodám velkoplošnou pilu HOLZMA HPP81/38 Optimat.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Prodám dvoustrannou formátovací pilu Bauere, délka řezu 
2800 mm, šířka řezu 3000 mm, s předřezem, naklápění 
45°. 
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Prodám olepovačku hran BRANDT 970.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Prodám olepovačku BRANDT 720 na tvarovací dílce.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Predám dlabačku dverových zámkov a stroj na vŕtanie 
a zatáčanie dverových závesov. Stroje sú ako nové v 100 % 
stave. Cena spolu 7000 €, jednotlivo – dlabačka 5145 €, 
vŕtačka 2990 €. 
Kontakt: mobil 0905 450 059, e-mail: skombar@skombar.
sk.

 Prodám sešívačku dýh Kuper s možností lepení na tupou 
spáru.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Predáme egalizačnú brúsku šírka 1300 mm s dvoma 
agregátmi – kalibrovacím, pevnou pätkou, ofukom pásov, 
čistiacou kefou. Plne funkčná, veľmi výkonná, vhodná aj do 
dvojzmennej prevádzky. Cena 4500 €.
Kontakt: mobil 0903 608 544 (Trebišov).

 Prodám širokopásovou brusku ERNST EKONOMIK 520 
– příčné broušení s elektronickou patkou, podélné broušení 
s elektronickou patkou.
Kontakt: mobil 602 593 900.

 Predám dve použité profilové štvornožové frézovacie hla-
vy 122 x 60 x 40 mm s náhradnými vymeniteľnými nožmi, 
výrobca Karned Tools, v dobrom stave, aj jednotlivo. Cena 
100 €/ks (pôvodná 220 €/ks). 
Kontakt: mobil 0905 793 395 (Banská Štiavnica).

 Predám úplne nové, nepoužité mobilné odsávanie 
HOLZKRAFT ASA 2403 (400 V), v záruke, príkon 1100 W, 
výkon 2464 m3/h, plocha filtrov 1,8 m2; objem vaku na piliny 
160 l, priemer odsávacej trubice 100 + 120 mm, hmotnosť 
44 kg. Dôvod predaja – prešiel som na centrálne odsávanie. 
Cena 350 € (nové 470 €).
Kontakt: mobil 0905 193 895.

 Na liberecku prodám suché, dubové fošny cca 3 m3.
Kontakt: mobil 603 206 922.

 Prodáme překližku BK 11,6 mm v různých formátech. 
Cena dle dohody. 
Kontakt: mobil 604 869 563, e-mail: rychp@dipro-prosec.cz.

 Prodám gumový sklad 15 x 9 m.
Kontakt: mobil 602 593 900.

KÚPA – NÁKUP

 Koupím přídavný otočný stůl k modelářské frézce FWM 
TOS Svitavy – stav nerozhoduje, popřípadě koupím vybavení 
celé modelárny. 
Kontakt: mobil 777 271 182.

PONUKA – NABÍDKA

 Liberecká truhlářská firma nabízí obrábění dílců: formáto-
vání, vrtání, plošné frézování, kapsování, gravírování – 2 až 
2,5 osé obrábění, CAD zpracování podkladů. Ceny dle cha-
rakteru zakázky. 
Kontakt: tel./fax: 483 317 932, mobil: 737 248 451.

 Ponúkam stolárske výrobky, interiérové dvere so zárub-
ňami, zasklievacie lišty, rámčeky, dyhované obložky.
Kontakt: Eduard Szolga, Čierny Brod, okr. Galanta, mobil: 
0905 842 708, fax: 031/7848 557, e-mail: edvard@inmail.
sk.

HĽADÁM – HLEDÁM

 Hledám práci v podobě kreslení výkresů, modelování 
interiérů, ale i manuální práce na dílně. Jsem studentem 
Mendelovy univerzity v Brně a hledám přivýdělek při studiu 
a popřípadě i získání praxe pro budoucí povolání. Mám zku-
šenosti s administrativní činností, s modelováním 2D a 3D 
objektů v AutoCADu, částečně v TurboCADu, v programu 
PRO100 a s programy Word, Excel a PowerPoint, mám prak-
tické zkušenosti z výroby nábytku, mám rád kolektiv a jsem 
spolehlivý, rychlý a učenlivý.
Kontakt: ostz@seznam.cz
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Ľudový nábytok je špecifická kategória produkcie nábytku, ktorá 
sa viaže na etnickú a geografickú základňu. Tvorcovia ľudového 
nábytku sú charakterizovaní ako menej školení remeselníci, no 
s vyhraneným estetickým cítením, ktoré vkladali do svojich diel. 
Ich produkcia bola určená v prvom rade pre vlastnú potrebu, tiež 
pre potrebu komunity v ktorej žili – dediny. Posteľ spolu so stolom 
s lavicou a stoličkou patrí k základným typom nábytku, ktorá bola 
súčasťou každého interiéru dedinského obydlia. Jej tvarové a funkč-
né riešenie záviselo od materiálovej dostupnosti, úrovne technologic-
kého vybavenia majstra a v neposlednom rade od jeho schopností, 
zručností a výtvarného cítenia. Príspevok si kladie za cieľ oboznámiť 
čitateľa s tvarovými a konštrukčnými riešeniami vybraných typov 
postelí zhotovených na území Slovenska v regióne Liptov.

Slovenský ľudový nábytok – postele

Autor: Prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: veselo@vsld.tuzvo.sk

Foto a kresby: autor 

Obr. 1 Lôžko z koliby drevorubačov a pas-
tierov nazývané na Liptove „pričňa“

O najstarších tvaroch lôžkového nábytku 
vytvoreného na Slovensku sa môžeme 
dozvedieť z etnografických štúdií a z ex-
pozícií ľudového nábytku v múzeách.
Najjednoduchší spôsob spania, ktorý 
pretrval v mnohopočetných rodinách 
jednoduchých roľníkov na Liptove až 
do konca 19. storočia, bolo spanie na 
ustlanej podlahe. Vyšší vývojový stupeň 
spania predstavovalo jednoduché lôž-
ko, tzv. pričňa. (obr. 1) Jeho základ 
tvorila ložná plocha z okresaných diel-
cov, ktorá bola konštrukčne zakompo-
novaná do stien zrubu a jednou nohou 
podopretá v priestore. Tvrdé spanie sa 

zmierňovalo ustielaním senom, slamou, 
jednoduchými matracmi vyplnenými 
slamou. Tento spôsob spania bol pre-
važne používaný v drevených zruboch 
pastierov dobytka postavených mimo 
dediny, alebo v drevorubačských ko-
libách. Jednoduchšie formy priční 
konštruované z prírezov boli používa-
né i v interiéroch domov. Pohodlnejšie 
spanie vytvárala posteľ akú uvádzame 
na obr. 2, ktorá má už všetky prvky 
klasického lôžka čelá, bočnice, nosnú 
a ložnú plochu. Jej konštrukčný základ 
tvorí masívne ihličnaté drevo (červený 
smrek). Čelá sú s bočnicami fixované 

napevno spojmi na zámok. Nosnú plo-
chu tvoria plošné dielce z masívu voľne 
položené na nosné prvky bočníc. Ložnú 
plochu tvorí jeden matrac (v Liptovskej 
Lúžnej nazývaný strožliak). Bol ušitý 
z ľanového plátna a vyplnený žitnou 
alebo ovsenou slamou. Výmena výpl-
ne sa prevádzala raz do roka, prevažne 
pred veľkonočnými sviatkami, kedy sa 
maľoval aj interiér domu. Nevznikal tu 
žiaden ekologický odpad, stará výplň 
sa spálila. 
Pokrok v konštrukčnej tvorbe lôžkového 
nábytku znamenala aplikácia demon-
tovateľného kovania, tzv. lôžkových 

Obr. 2 Posteľ z domu drobného roľníka zhotovená začiatkom 20. storočia. Múzeum 
liptovskej dediny v Pribyline
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spojok, ktorými sa navzájom fixovali 
bočnice s čelami. Toto kovanie je pou-
žité i na ďalších posteliach uvedených 
v príspevku. 
Tvorcovia nábytku sa snažili zdokonaľo-
vať spanie v mnohopočetných rodinách 
s minimálnym vnútorným priestorom 
tým, že vytvorili zasúvateľné lôžka na-
zývané na Liptove šuplódne, šuplótky, 
podišiare, na ktorých spávali deti. Ich 
konštrukcia bola jednoduchá – korpus 
s pevným dnom, do ktorého bol polože-
ný matrac s výplňou zo slamy. Boli opat-
rené drevenými kolieskami, ktoré uľah-
čovali manipuláciu s nimi. (obr. 3)

Na tomto riešení spania z Liptovskej 
Lúžnej vidíme i ďalšiu funkciu, a to je 
ukladanie lôžkovín. Tvorí ju žrď fixova-
ná o drevený podhľad interiéru izby, na 
ktorú sa cez deň prevesili periny a van-
kúše.  
Podobný typ postelí so zasúvateľnými 
lôžkami pre deti je umiestnený i v in-
teriéri domu zo Sielnice. (obr. 4) Sú 
zaujímavé nielen jednoduchým tvarom, 
funkciou ale i konštrukciou. Tým, že na 
dvoch posteliach sú použité len tri čelá, 
sú predurčené na radenie za sebou. 
Čelá postelí tvoria rámy so škárovko-
vými výplňami, bočnice tvoria masívne 
plošné dielce. Vysúvateľné lôžka sú vo 
forme korpusov z opracovaných príre-
zov s pevným dnom a matracom. 
Remeselne zručnejší tvorcovia nábyt-
ku na vidieku nerobili len jednoduché 
účelné tvary postelí, ale boli často 
ovplyvnení tvarmi nábytku mestských 
interiérov. Takto vznikali nové, zdobe-
nejšie tvary postelí. Konštrukčný princíp 
sa nemenil, zmeny nastali v stavbe čiel 
postelí. Takýto tvarový posun môžeme 
vidieť na posteli z interiéru richtára z Tr-
novca. (obr. 5) Zdobenie sa prejavilo 
v tvarovaní ukončenia nôh postelí a na 
tvarovaní zadného čela. Horný vlys zad-
ného čela tvorí oproti prednému širší 
dielec, čo umožnilo stolárovi vytvoriť 
dekór rezaním. 
V 30-tych rokoch 20. storočia sa v ob-
lasti stredného a horného Liptova začali 
zariaďovať predné izby spálňovým ná-
bytkom, pri ktorom sú už postele ulo-
žené spolu v strede čelnej steny. [1] 
Takýto typ postelí je umiestnený v in-
teriéri domu remeselníckej rodiny ko-
lára Jána Lovicha zo Sielnice. (obr. 6) 

Rámová konštrukcia čiel je tvorená 
z profilovaných dielcov a škárovkových 
výplní. Povrchovo sú upravené morením 
a dokončené šelakom.
Zo stručnej analýzy vidíme genézu tvaro-
vého a konštrukčného vývoja lôžkového 
nábytku, kde jeho tvorcovia postupne 
aplikovali svoje schopnosti a vedomos-
ti do čo najvhodnejších riešení spania 
v danej dobe a prostredí. Taktiež mô-
žeme konštatovať, že lôžkový nábytok  
bol i silným estetickým prvkom tvoriacim 
ľudový interiér.

Použitá literatúra:
1. Zuskinová I.: Ľudový nábytok a bývanie na 

Liptove. TYPOPRESS s.r.o. Liptovský Mikuláš, 
2001, ISBN 80-968054-2.8

Obr. 3 Posteľ s výsuvnou časťou pre spa-
nie detí a so žrďou fixovanou do stropu 
na ukladanie lôžkovín. Interiér domu 
roľníka z Liptovskej Lúžnej

Obr. 4 Za sebou radené postele pre dospelých s výsuvnými lôžkami pre deti z inte-
riéru domu stredného roľníka a remeselníka Jána Trunkvaltera zo Sielnice. Múzeum 
liptovskej dediny v Pribyline

Obr. 5 Posteľ z prednej izby domu richtá-
ra z Trnovca. Múzeum liptovskej dediny 
v Pribyline

Obr. 6 Vedľa seba radené postele v in-
teriéri domu pokrokovej remeselníckej 
rodiny kolára Jána Lovicha zo Sielnice. 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
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Študijný odbor tvorba hračiek 
a dekoratívnych predmetov

Študijný odbor charakterizuje riadi-
teľka školy RNDr. Danica Školníková: 
„Vyučovanie tvorby a výroby hračiek 
vzniklo na základe podnetného prostre-
dia školy, vďaka aktívnemu prístupu pe-
dagógov, ktorí dokázali svoje ideály pre-
taviť do reality. Rovnako dôležitú úlohu 
zohral prístup a vzťah študentov k práci. 
Študijný odbor je koncipovaný tak, aby 
študenti zvládli všetky hlavné oblasti 
úžitkového umenia, dokázali sa orien-
tovať vo sfére dizajnu, materiálov i tech-
niky a zvládli dejiny dizajnu a umenia či 
počítačovú techniku. Počas štúdia mu-
sia absolvovať ďalšie výtvarné techniky 
– kompozíciu, kresbu, figurálnu kresbu 
a prácu s farbou. Štúdium pozostáva zo 
samostatnej práce na zadaných témach 
a z nasledujúcich konzultácií s pedagó-
gom. V závere ročníka prezentujú klau-
zúrnu prácu, ktorá pozostáva z návrhu 
(prototypu) a technickej dokumentácie. 
Moderne koncipovaný odbor vychádza 
z hľadania inšpirácie v ľudovom umení 
minulosti a spája ho s požiadavkami sú-
časného človeka. Dôraz kladieme na 
zvládnutie praktických postupov spra-
covania materiálu.“
Odbor disponuje špičkovým technickým 
zázemím v podobe bezkonkurenčného 

strojového vybavenia ateliérov. Do jeho 
formovania zasahuje citlivé vedenie pe-
dagógov – skúsených dizajnérov. 
Študijný odbor tvorba hračiek a deko-
ratívnych predmetov je výsledkom tvo-
rivej a cieľavedomej práce pedagógov 
Mgr. art. Michala Hanulu a Ing. Ľu-
bomíra Žilu. Vyučovanie na hodinách 
výtvarnej prípravy, navrhovania a praxe 
je v blokoch štyroch až siedmich vyu-
čovacích hodín. Navrhovanie a výtvarnú 
prípravu vyučujú v ateliéroch ručnými 
technikami kresby alebo s podporou 
počítača a grafických 2D a 3D progra-
mov. Študenti si svoje návrhy v ďalšej 
fáze sami realizujú v školskej dielni, 
vybavenie ktorej je na vysokej úrovni. 
Pracujú na kotúčovej píle, hrúbkovač-

ke, zrovnávačke, pásovej píle, sústru-
hu, pásovej brúske, stojanovej vŕtačke 
a prostredníctvom širokej škály ručného 
náradia a elektrických nástrojov.
Odbor je koncipovaný pre desať až 
dvanásť žiakov v ročníku, momentálne 
nemá plný počet študentov v jednot-
livých ročníkoch. V uplynulom škol-
skom roku mali prvých maturantov. Po 
úspešnej maturite majú šancu uplatniť 
sa na Vysokej škole výtvarných umení 
(dizajn) a Slovenskej technickej univer-
zite (dizajn) v Bratislave, na Akadémii 
umení Technickej univerzity v Košiciach 
(socha, dizajn), pri štúdiu záhradnej ar-
chitektúry v Nitre, na Akadémii umení 
v Banskej Bystrica a na zahraničných 
vysokých školách – najmä v Českej re-

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vznikla v roku 2000. 
Nadviazala na svoju predchodkyňu Strednú priemyselnú školu tex-
tilnú, ktorá vznikla v roku 1940 pod názvom Stredná priemyselná 
škola textilná a celulózovo-papiernická. Výtvarný odbor textilné 
výtvarníctvo sa vyučoval na SPŠT od roku 1975. Od roku 1992 

pribudli postupne ďalšie výtvarné študijné odbory. Škola má v súčasnosti deväť výtvarných študijných 
odborov. Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov je jedným z najmladších odborov – vyučuje sa 
od roku 2006. Aj keď je druhý najmladší, patrí svojimi prácami, úspešnými účasťami na výstavách 
a najmä získanými oceneniami k najúspešnejším odborom. 

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Účasť na 12. ročníku Etudy z dreva vo Zvolene (vľavo pedagógovia Ing. Ľubomír 
Žila a Mgr. art. Michal Hanula)
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publike. Taktiež sú pripravení aj na pod-
mienky trhu práce, keďže okrem práce 
kreatívneho dizajnéra v návrhárskej fir-
me či v grafickom ateliéri sa vedia uplat-
niť aj v drevospracujúcom priemysle. 
Študenti kreatívne riešia zadané úlohy 
od jednoduchých plošných skladačiek 
až po komplikované detské ihriská.
Výbornými nápadmi, stvárnením a re-
alizáciou šestnástich exponátov sa 
študenti prezentovali na 12. ročníku 
súťaže Etudy z dreva 2010. Ich spoloč-
nú prácu s názvom „Kolekcia hračiek“ 
ocenila porota 1. miestom za nápadi-
tý dizajn s použitím dreva, drevných 
a nedrevných materiálov pri realizácii 
predmetov na hranie. Zaujali aj výrobky 
Barbory Tatarkovej (Ježkovia), Martina 
Babica (stolček Žirafa, labyrinty, spolo-

čenské hry), Šimona Chylu (presúvadlo 
„Elipsa“) a Martiny Labudovej (hrkálky). 
Súčasne získali premiérovú Cenu Zväzu 
spracovateľov dreva SR. Ocenené hrač-
ky sú prístupné na rovnomernej výstave 
v Lesníckom a drevárskom múzeu vo 
Zvolene (10. 2. až 31. 3. 2011).
Prvá účasť školy na tejto súťaži a na-
sledujúcej výstave bola v roku 2005, 
keď získala 1. cenu, 2. cenu dostali 
v roku 2008 a 3. cenu a v roku 2007. 
Je to výsledok tvorivosti a nápaditosti, 
vloženej do dizajnu hračiek a dekora-
tívnych predmetov z dreva. V budúcom 
školskom roku 2011/2012 by mali mať 
106 prvákov v štyroch triedach, kde ich 
budú vyučovať v deviatich študijných od-
boroch. V odbore tvorba hračiek prijmú 
do 1. ročníka desať študentov.

Ježkovia a ich tvorkyňa, študentka Barbora Tatarková

Ocenené hračky z expozície školy



ARIVAN s. r. o.
predajňa SPEKTRUM

Č. armády 28
934 05 Levice

tel.: 036/631 4275
tel./fax: 036/622 9802

výroba nábytku, predaj 
remeselníckych potrieb

DREVINA NZ, s. r. o.
Považská 18, Nové Zámky
tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

CLOU SLOVAKIA, s. r. o.
Levočská 4, 080 01 Prešov

tel.: 051/771 8287
fax: 051/749 5912

e-mail: clou@clou.sk
www.clou.sk

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

831 04 Bratislava
tel.: 02/492 007 77
fax: 02/492 007 22

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

tel.: 046/543 2030
fax: 046/543 9560

e-mail: apko@stonline.sk
www.apko.sk

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

CENTROGLOB, s. r. o.
Stará Prešovská 10

041 93 Košice
tel.: 055/678 41 12
fax: 055/678 41 13

centroglob@centroglob.sk
www.centroglob.sk

Odborárska 52
821 04 Bratislava

tel./fax: 02/44 63 54 11 – 3

Zelenečská 1, 917 01 Trnava
tel.: 033/550 21 97

Neslušská 1355
024 01 Kysucké Nové Mesto

tel.: 041/422 02 30 – 31
fax: 041/421 48 26

predaj strojov a materiálov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 5322
e-mail: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

038 52 Sučany
tel.: 043/421 3500, 
043/421 3502 - 504
fax: 043/421 3501

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 1095-6
fax: 041/500 1097
e-mail: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Čs. armády 6

075 01 Trebišov
tel./fax: 056/672 2765

e-mail: ivim@ivim.sk

Košická 34/A
tel./fax: 051/772 0683

080 01 Prešov
e-mail: presov@ivim.sk

Šrobárova 2
tel./fax: 033/554 5415

917 01 Trnava 
e-mail: tt@ivim.sk

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

DREDOS, s. r. o.
Palárikova 47
917 01 Trnava

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
mobil: 0905 965 523

e-mail: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

831 06 Bratislava
tel./fax: 02/4487 2316 –7

e-mail: info@iwtrend.sk

Nitrianska cesta 503/60
958 03 Partizánske
tel.: 038/7497 397
tel.: 0915/767 601

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

AGGLU SK, s. r. o.
Nábrežná 1003/4

039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/490 1717 - 8

fax: 043/490 1719
e-mail: info@agglu.sk

www.agglu.sk

predaj priemyselných lepidiel 
a poradenstvo v oblasti 

lepených spojov

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina

tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

e-mail: info@dextrade.sk
www.dextrade.sk

Bratislavská 79 (areál Stavivá 
Satina), 902 01 Pezinok

tel.: 033/6423 291
fax: 033/6423 292

dextrade.pk@mail.t-com.sk

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax: 038/5322 777
dextrade.to@mail.t-com.sk

Námestie Slobody 47
083 01 Sabinov

tel./fax: 051/4520 748
dextrade.sb@mail.t-com.sk

export, import a predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

tel./fax: 041 / 565 0751
e-mail: epimex@epimex.sk

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

KAJO
M. R. Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 2723

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

ADLER SLOVENSKO s.r.o. 
Gorkého 38, 971 05 Prievidza

tel.: 046/5199 621
fax: 046/5404 006
e-mail: info@adler.sk

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb 
a lakov ADLER, stavebnej 

chémie RAMSAUER a lepidiel 
KLEIBERIT
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adresár predajných miest

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince

tel.: 033/557 3415
fax: 033/557 3419

e-mail: trnava@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Kamenná 1

010 01 Žilina
tel.: 041/707 0233, 34

fax: 041/707 0211
e-mail: zilina@jafholz.sk

www.jafholz.sk
dodávka širokého sortimentu drevárskych materiálov pre výrobcov nábytku, stolárov a stavbárov

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Ličartovce 300

082 03 Ličartovce
tel.: 051/746 4611
fax: 051/746 4666

e-mail: licartovce@jafholz.sk

MIMI Plus, spol. s r. o.
Robotnícka 60

953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 5101
fax: 037/642 5102

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

e-mail: mobart@mobart.sk
www.mobart.sk

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

RK-LINE spol. s r.o.
Obchodná 5
010 01 Žilina

tel./fax: 041/500 6324
e-mail: remmers@remmers-za.sk

www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Kopčianska cesta 89
851 01 Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6381 0991 – 3
fax: 02/6381 0994

e-mail: rosnicka@rosnicka.sk
www.rosnicka.sk

Novozámocká 185, 949 05 Nitra
tel./fax: 037/741 0503

Brnianska 2, 911 57 Trenčín
tel./fax: 032/652 3080

stavebné, stolárske 
a nábytkové polotovary

fax: 02/6381 0994
e-mail: rosnicka@rosnicka.sk

www.rosnicka.sk
e-mail: rosnicka@rosnicka.sk
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KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83, 010 01 Žilina

tel.: 041/724 1152
fax: 041/724 1180

e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

bezplatný tel.: 0800 12 12 11
predaj drevoobrábacích 

strojov a zariadení, výroba 
a predaj profilových 

nástrojov, brúsenie nástrojov
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SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

tel./fax: 041/724 3370, 
763 4826

Teplická 69, Poprad
tel./fax: 052/776 7390, 

776 7615

Južná trieda 64, Košice
tel./fax: 055/677 0105, 

677 0104

ul. Mieru, Komárno
tel./fax: 035/7720084, 7720079

Letecká 4, Nitra - Janíkovce
tel./fax: 037/6561121, 6561111

Račianska 182, Bratislava - 
Krasňany

tel./fax: 02/4488 0153, 
4488 0154

Bystrická 45, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

Kollárova 85 A, Martin
tel./fax: 043/422 4710

Jiráskova cesta 3501, Lučenec
tel./fax: 047/432 3530

Svätoplukova 1067, Púchov
tel./fax: 042/463 5777

Drevárska 2, Spišská Nová Ves
tel./fax : 053/441 4672

Trenčianska 19, Nové Mesto n/Váhom
tel./fax: 032/771 9180

e-mail: sezam@sezam.eu
www.sezam.eu

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

tel./fax: 045/533 0278
e-mail: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

ŠPIRKO, s. r. o.
Južná trieda 74
Košice 040 01

tel.: 055/677 0175
tel./fax: 055/678 3993

e-mail:spirkosro@nextra.sk

veľkoobchod so
železiarskym tovarom

Vebel SK, s. r. o.
Bystrička 34, 036 01 Martin

tel.: 043/422 3066
fax: 043/430 8803

e-mail: vebelsk@vebel.sk
www.vebel.sk

bezplatný tel.: 0800 13 43 13

poradenstvo, predaj 
a rozvoz lepidiel RAKOLL®

QUATRO združenie
Kláštorná 205

031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 4888
fax: 044/552 4595

e-mail: quatro@quatrolm.sk

predaj nábytkového
kovania

STOPO – Ing. Tomáš Lipták
Radlinského 17

052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/441 0861

e-mail: stopo-lipták@stonline.sk

základné a doplnkové 
materiály na výrobu nábytku, 

stavebno-
-stolárskych výrobkov 

a zariaďovanie interiérov

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

Kremnička 5, P.O. Box 409
974 03 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 8217-9
e-mail: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

tel.: 02/4464 8078
fax: 02/446 480 77
e-mail: blava@twd.sk

Južná trieda 17
040 01 Košice

tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trendwood - twd

®
ul. SNP 60, 976 66 Polomka

tel./fax: 048/619 3350
e-mail: polomka@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel./fax: 038/760 8470
e-mail: banovce@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

TANAS a. s.
Dukelských hrdinov 143/10

960 01 Zvolen
tel.: 045/5333 005

e-mail: tanas@mail-t.com.sk

Púchovská 6, Bratislava
tel.: 02/4927 4225

Nitrianska 119, Nové Zámky
tel.: 035/6428 673

Bratislavská 402, Trenčín
tel.: 032/7444 162

Suchovská cesta 5, Trnava
tel.: 033/5545 053

Družstevná 225 
Levice – Horná Seč
tel.: 036/6396 508

Martin – Príbovce 234
tel.: 043/4294 224

Jegorovova 37 
Banská Bystrica 

tel.: 048/4145 931

Lučenecká cesta 3559
Zvolen

tel.: 045/2861 254

Južná trieda 72
Košice

tel.: 055/6783 978

Vihorlatská 2
Michalovce

tel.: 056/6426 535

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

tel.: 038/760 4187
fax: 038/760 4190

e-mail: varex@varex.sk
www.varex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán
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adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 2715-6
fax: 02/4820 2730

e-mail: info@schachermayer.sk
www.schachermayer.sk

Volgogradská 9A
080 01 Prešov

tel.: 051/7485 061, 063
fax: 051/7485 069

najširší sortiment 
stavebného a nábytkového 

kovania, náradia a pod. 

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
- Masarykova škola práce
Tyršova 500, 679 61 Letovice

tel.: 516 474 878
fax: 516 474 879

info@stredni-skola.cz
www.stredni-skola.cz

SOŠ a SOU

Komenského 86
397 11 Písek

tel.: 382 212 895, 382 
211 280, 382 213 565

fax: 382 211 285
admin@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

769 01 Holešov
tel.: 573 395 400
fax: 573 395 406

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů pro 

výrobce nábytku

Cech čalouníků
a dekoratérů

Výstaviště 1, 648 49 Brno
tel./fax: 541 159 350
mobil: 602 558 554
cech_cal@volny.cz

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

EIPA - Nábytkové kování
Modřanská 80
147 00 Praha 4

tel.: 241 012 145
fax: 241 012 146

eipa@eipa.cz
www:eipa.cz

výhradní zastoupení
fy. Huwil - zámky,

prodejce fy. Laguna - 
posuvné systémy

Střední odborná škola 
technická Uherské 

Hradiště

Mojmír 747
686 06 Uherské Hradiště

tel./fax: 572 420 160
sos.sou@tauh.cz

www.tauh.cz

ABC ŠROUB spol. s r.o.
664 23 Čebín 429

tel./fax: +420 549 425 077-8
mobil: +420 777 910 300

info@abcsroub.cz
www.abcsroub.cz

vše pro výrobce nábytku 
a kuchyní

Tilia s.r.o.
Mírové náměstí 720

468 02 Rychnov u Jablonce 
nad Nisou

tel.: 483 388 807, 483 388 364
fax: 483 388 367

www:kovani.cz

prodej materiálů a potřeb
 pro truhláře a výrobce

 nábytku

TROB design s.r.o.
Osvobození 407
763 16 Fryšták

tel./fax: 577 911 202
www.TROB.cz

KYCHYŇSKÁ DVÍŘKA

 U Pily, České Budějovice
tel.: 387 410 745

mob.: 724 138 278
 

Teplice – Krupka
tel.: 417 539 395

mob.: 724 352 848
 

Sivice u Brna
tel.: 544 251 230

mob.: 725 710 840

prodej vysušeného 
truhlářského řeziva,
spárovek, palubek

Ing. SEDLECKÝ Pavel
Jiřího ze Vtelna

Praha 9 – H. Počernice
tel.: 272 704 250

mob.: 602 359 838
dubbuk@volny.cz

www.susenerezivo.cz
 

Nepomucká 208, Plzeň
tel.: 377 440 945

mob.: 606 333 118

DM 3/2011

SOU technické Chotěboř

Žižkova 1501
583 01 Chotěboř 
tel.: 569 623 854
admin@souch.cz
www.souch.cz
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e-mail: cz@drevmag.com

Grafická úprava a layout
Cinema plus, s. r. o., Banská Bystrica

e-mail: sm@cinema.sk

Tlač
Koprint, s. r. o., Banská Bystrica

Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.

Ročník XII, marec 2011

Zadané do tlače
23. 02. 2011

Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Ceny uve-
dené v inzerátoch platia pre tú republiku, v ktorej má 

inzerujúci subjekt sídlo.
Registrácia MK SR číslo EV 2975/09

zo dňa 10. 3. 2009.
ISSN 1338-3701 pre SR

Registrace MK ČR číslo MK ČR E 14948
zo dňa 19. 12. 2003.

ISSN 1338-371X pre ČR

82

nabudúce, redakčný servis

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

Drevárska burza si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 573 395 406   záujemcovia z Českej republiky

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 573 395 406   záujemcovia z Českej republiky

   048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – Drevárska burza 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike Trh práce si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 573 395 406   záujemcovia z Českej republiky

   048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest 
– Trh práce 

Píle Morávek z Jilemnice v Podkrko-
nošiach sa podarilo vďaka zavedeniu 
technológie kefovania povrchov ob-
kladov a paluboviek zvýšiť objem ich 
produkcie trojnásobne. O tom, ako sa 
k uvedenému úspechu dopracovali, vás 
budeme informovať v budúcom vydaní 
nášho časopisu.

Posuvné interiérové dvere získava-
jú u zákazníkov čoraz väčšiu obľubu. 
V záujme zvýšenia bezpečnosti ich pou-
žívania bol na trhu predstavený posuvný 
dverový systém s riadenou rýchlosťou 
pohybu a s automatickým dovieraním. 
Informácie o jeho konštrukcii a para-
metroch vám prinesieme v aprílovom 
Drevárskom magazíne.

Foto: archív DM

Foto: Ing. František Novák



Časopis, 
bez ktorého nemôžete bývať!

Túžite po peknom bývaní? 
Môžete ho mať každý mesiac

A4 Drevari_Nitra:A4 Drevari_Nitra  2/1/11  11:58 AM  Stránka 1



SK_HPX_posilujeme_nabidku_210x297.pdf
10. januára 2011 10:31:22

o ba e Obec ý p o s á y C
Kompozitní  Výchozí rastr




