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Užijte si zahradu

Dlouhodobý účastník výstavy Czech 
Selection firma mmcité vyslal do Milána 
produkty své frakce Egoé, která se spe-
cializuje na privátní sektor (interiér i ex-
teriér). Vychází z neuvěřitelného poznat-
ku, jak málo pozornosti věnují lidé své 
zahradě, přičemž si rádi postaví luxusní 
dům, garáž a koupí drahé auto. Vlastní 
zahrada přitom může v létě fungovat jako 

pokračující společenský prostor a umož-
nit rodině být venku, zklidnit duši nebo 
protáhnout tělo, komunikovat nebo od-
počívat. Egoé využívá zkušenosti mmcité 
z výroby produktů do veřejného prostoru 
včetně schopnosti vybrat vhodný materiál 
a umět s ním pracovat. Její úspěch spo-
čívá mimo jiné v lidské oblasti. Designéři 
se sledováním práce ostatních učí vnímat 
prostor a jeho vlastnosti ve prospěch lidí, 
kterým má sloužit. Výsledky této práce 
zacílené do oblasti zahradního nábytku 
představují nový koncept svítidla a seda-
cího nábytku. 
Tvar svítidla exteriérové lampy Laso je 
zjednodušen až na samotný základ. 
Tenká trubice nosné části plynule pře-
chází ve svítidlo v podobě zářícího kru-
hu – lasa – vyrobeného ze speciálního 

svítícího povrchu. Podstavec a nosná tyč 
jsou z pozinkované oceli. Vynecháním 
jedné části nosné tyče se stojací lampa 
změní v lampu nízkou. Lampa se ovlá-
dá nášlapným spínačem ukrytým pod 
outdoorovým kobercem na podstavci. 
Hliníkové stínidlo obsahuje LED pásky 
zalité akrylátovou pryskyřicí. Nástřik foto-
luminiscenční barvou vytváří po zhasnutí 
lampy až pět hodin světelné efekty.
Subtilní židle a stolička Tina v živé opti-
mistické barvě udiví na první pohled sub-
tilitou, kterou však zaručují velmi pevné 
materiály. Subtilita je jedním z trendů 
navrhování židlí. Další „vychytávkou“ je 
netypický lichý počet nohou. Produkt 
je však velmi stabilní díky podstavě, do 
které jsou zakotveny tři pruty z ocelových 
pozinkovaných trubek, dokončených 
práškovou barvou. Další personalizaci 
zajistí volba materiálu sedáku. Ten se 
nabízí v podobě tropického dřeva, aká-
tu, nebo ocelových kulatinek, které lze 
doplnit outdoorovými pěnovými průplety. 
Pohodlnější sezení může zajistit varian-
ta s područkami a čalounění sedáku 
s úpravou povrchu odolnou vůči vodě. 
Kolekce je určena mladým a odvážným 
lidem pro outdoorové sezení.

Nábytek s příběhem

Znalí návštěvníci Milána automaticky 
očekávají v expozici Czech Selection 
i další výstavní stálici – brněnskou firmu 
Amosdesign. Tato interiérová firma pů-
sobí na českém trhu přes pětadvacet let, 
zastupuje různé světové značky, navr-
huje a realizuje interiéry, experimentuje 
s corianem.
Každý rok připraví nějaké překvape-
ní: nový produkt s příběhem, vzniklý 

Český otisk v Miláně

Milánský Salone Internazionale del Mobile je významnou příležitostí pro české firmy 
předvést Evropě produkty založené na autorském designu vycházejícím z řemeslné 
tradice a českých materiálů. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně 
organizuje výstavu Czech Selection. Pohled na půvabné objekty je v současném 
bouřlivém světě příležitostí k zamyšlení nad významem obytného prostředí pro 
každého z nás. Potěšující je, že se čtyři z šesti výstavních subjektů věnují nábytku. 
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na základě definované lidské potřeby, 
propojený s významnou historickou 
osobou působící v minulosti v oblasti 
Brna nebo Moravy. Už jsme takto ob-
divovali redesign slavné židle Brno z vily 
Tugendhat (Ludwig Mies van der Rohe) 
nebo v loň ském roce konferenční židli 
Mendel navrženou pro aulu Mendelovy 
univerzity v Brně. Gregor Mendel jako 
jeden z nejvýznamnějších vědců 19. sto-
letí byl ve svém životě hnán neustálou 
touhou experimentovat, což je příznač-
ná vlastnost i majitele firmy Amosdesign, 
designéra  a architekta pana Vladimíra 
Ambroze. Pan Ambroz má rád tajemno 
a svoje soukromí. Proto nemůže pocho-
pit, že se dnešní mladá generace o svo-
je soukromí vědomě okrádá. Příčinou je 
mobilní komunikace. Lidé si na veřejnosti 
sdělují neuvěřitelné informace a vůbec 
neberou v potaz svoje okolí. Vladimír 
Ambroz předvedl v Miláně řešení, jak 
tomu čelit: „kapličku“ Santini. Tvarově 
vychází z kostelní věže českého stavite-
le italského původu Jana Blažeje Santini 
Aichela, který žil v 17. století. V kostelech 
byly zpovědnice, ve kterých lidé svěřo-
vali knězi svá tajemství. Tzv. quiet point 
Santini je takovou novodobou zpovědni-
cí. Má uživateli umožnit nerušené telefo-
nování. Svým velmi seriozním vzhledem 
vytváří pocit intimity uprostřed rušného 
prostoru obchodního centra, letišťové 
haly, případně po úpravách i v exterié-
ru. Kaplička je sestavena ze dvou částí: 
spodek tvoří oblíbený materiál firmy LG 
HI-MACS, horní část je vyrobena z lako-
vaného plechu dle požadavku zákazníka. 
Intimita prostoru je dána především po-
užitím akustického čalounění z materiá-
lu Gabriel s možnosti volby barevnosti. 
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že po 
náročném maratónu milánským areálem 
je posezení v kapličce úplnou oázou.

Helena a Audrey se vrací…

Helena Dařbujánová je další stálicí 
mezi vystavovateli v rámci expozice 
Czech Selection. Po loňském úspěchu 
s rozkošným kabinetem Audrey před-
vedla letos další prvek z řady solitérů 
Audrey. Tentokrát je to subtilní toaletní 
stolek Audrey make-up table a Audrey 
stool. Vrací nás zpátky do poválečných 
let, doprostřed filmu Prázdniny v Římě 
s Audrey Hepburnovou, romantického 
příběhu ženy z vysoké společnosti a cha-
rismatického novináře. Rozkošnický ale 
dokonale zpracovaný interiér ložnice 
Audrey byl inspirací pro vznik rafinova-
ného souboru solitérů navozujícího chuť 
ke snění… Součástí stolku je zrcadlo 
a malá šperkovnice. Zásuvka stolku má 
vnitřní členění s odděleným prostorem 
vyloženým sametem. K oběma solitérům 
patří ještě Audrey bed, Audrey bench 
a Audrey Beside table. Hravost solitérů 

ovlivňuje vedle tvarů jedoucích na vlně 
retro také výběr použitých materiálů: rů-
žový lak kombinovaný se světlou arodý-
hou, to vše dokonale řemeslně zpraco-
váno. Křehký stolek, na kterém tentokrát 
chybí černá mašle, může být ozdobou 
leckterého ženského interiéru. Soubor 
Audrey je exkluzivním produktem navrže-
ným ženou pro ženy. Je to typologický 
prvek, jenž na našem trhu stále chybí. 
Může být ozdobou ložnice, ale třeba 
i ateliéru nebo kanceláře podnikatelky, 
případně kosmetického salónu. 

Nováček

Interiérové studio Design Fabrika je 
v Miláně nováčkem. Jeho designér Jan 
Vopálka předvedl I hear sofa. Elegantní 
bílý produkt lehce futuristického tvaru 
dokončený usní umožňuje pohodlný 
poslech. Audio systém zabudovaný v po-
hovce zajišťuje maximální kvalitu zvuku. 

Audrey make-up table a Audrey stool, 
Helena Dařbujánová

Quiet point Santini, Amosdesign

I hear sofa a její autor Jan Vopálka, Design Fabrika
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Díky moderním technologiím a dokona-
lému provedení z kvalitních materiálů je 
požitek ze sezení i poslech hudby jako 
antistresového živlu povýšen na vyšší 
stupeň. Při vývoji byly zohledněny ergo-
nomické požadavky a kvalita reprodukce 
zvuku. Sofa s dřevěným rámem a sen-
dvičovou výplní s volitelným čalouněním 
umožňuje „zapadnout, uvelebit se do 
měkkého sezení a nechat se obklopit 
zvukem oblíbených skladeb“, říká autor. 
Tento pocit zajišťují kvalitní reproduktory 
a zesilovač poskytující čistý zvuk bezdrá-
tovým příjmem z telefonu, tabletu nebo 
jiného zařízení. Vzhled sofa je inspiro-
ván tvarem lidského ucha. Působí tak na 
všechny smysly. Kontakt těla s jemnou 
usní a čistý zvuk jsou propojeny s vizu-
álním pocitem. Sofa může poskytnout 
unikátní zážitky v soukromém bytovém 
prostoru, ale i v kancelářích nebo zase-
dacích místnostech.
Pro pořádek se sluší vyjmenovat i os-
tatní firmy, které rámci expozice Czech 
Selection vystavovaly skleněné a kera-
mické objekty: Qubus (Jakub Berdych) 
a studio Dechem.

Co předvedl TON

Našeho nejznámějšího producenta 
nábytku můžeme již několik let hledat 
v Miláně na prestižním umístění v té nej-
lepší společnosti. Svoje letošní inovace 
si TON samozřejmě nechal na italskou 
scénu. V expozici, kterou stejně jako loni 
navrhl Jan Plecháč a Henry Wielgus, 
předvedl hned čtyři novinky. Uvidíme, 
zda budou stejně úspěšné, jako loňská 
kolekce Leaf (design italské studio 
E-ggs), která se mohla pyšnit zbrusu 
novým Red Dotem. Je to již sedmé fi-
remní ocenění. 
Stěžejní inovací je kolekce Alba (design 
Ital Alexander Gufler). Staví na prvotříd-
ním materiálu a dokonalém zpracování. 

Je nadčasová a doplněna svěžími detai-
ly. Název je odkazem na italské město 
v oblasti Piemont, které je známé pro-
dukcí lanýžů. Jako první celočalouněná 
řada TONu zahrnuje kolekce Alba židli, 
křeslo a lounge křeslo s typickým tva-
rem podnože a oválného sedáku. Na 
něj navazuje opěradlo, které je vzadu 
prodlouženo až pod úroveň jeho spod-
ní hrany. Opěradlo židle má tvar mírně 
stočeného listu, židli lze lehce zasunout 
i pod stůl s lubem. Lounge křeslo Alba je 
díky harmonickým tvarům a zvýšenému 
opěradlu určeno pro odpočinek v obý-
vacích pokojích nebo hotelových halách. 
Taštičkové pružiny a PUR pěna zajišťují 
dlouhodobě pohodlné sezení. Křeslo 
mění výrazně svůj charakter podle typu 
čalounění. Useň Elmotique je určena pro 
luxusní hotel, potah Lowlands z kvalitní 
Merino vlny nebo Walker se zajímavým 
geometrickým vzorem se zase více hodí 
do současného interiéru.
Stávající kolekci Merano s křeslem oce-
něným tituly Red Dot a Good Design do-

plnilo lounge křeslo a stůl Lasa. Křeslo je 
určeno do hotelových hal, čekáren, ale 
i do privátních interiérů. Kombinuje ma-
sivní nohy s ohýbanou překližkou v se-
dáku a opěradle. Typický tvar opěradla 
a područky je tentokrát spojen v jeden 
kus a na vnitřní straně nabízí pohodlné 
čalounění. Stůl Lasa tvarově korespon-
duje s řadou Merano díky šikmo posaze-
ným nohám a úzkým dýhovaným plátem 
s masivními nákližky. Lze ho spojovat do 
větších celků pro potřeby jídelen, zase-
dacích místností či kanceláří. Díky svým 
jednoduchým liniím může doplnit i další 
modely značky TON. Vyrábí se ve čtver-
covém provedení 90 x 90 cm, případně 
v délce 139 a 160 cm.
Poslední inovací je věšák Fleur (design 
Lubo Majer). Inspirace tradiční techno-
logií je východiskem pro vznik jedno-
duchého věšáku s jasně definovanými 
liniemi. Jeho tělo tvoří tři na obou stra-
nách ohnuté pruty, které jsou v horní 
části kvůli dostatečné kapacitě odklá-
dání doplněny třemi hranoly.
Další část české prezentace v Miláně 
byla součástí specializované výstavy 
svítidel Euroluce. Mezi účastníky vyni-
kal Lasvit s nápaditou expozicí a svítidly 
Lollipop od Borise Klimka, nebo firma 
Sans Soussi s pestrobarevnou instalací 
Aurora Kataríny Kotlánové, nechyběl ani 
Brokis se svítidly Lucie Koldové a mnozí 
další. Expozice Crystalex byla skutečně 
velkorysá, připomínala rajskou zahradu 
se skleněnými ptáky. Zde bylo možné 
v klidu posedět a srovnat myšlenky.
Je jisté, že návštěva Milána není žádný 
turistický výlet. Je to náročná práce. Kdo 
má však něco do činění s bytovou kul-
turou, ten by měl tuto akci aspoň občas 
navštívit. Českým firmám, které našly od-
vahu „přijít s kůží na trh“, můžeme jen 
popřát, aby se jim dařilo a mohly stále 
častěji nabízet celému světu jen ty nej-
hezčí výrobky.

Lounge chair Merano, TON Lounge chair Alba, TON

Věšák Fleur, TON


