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Police v H-stojkách

Pouze dva stavební prvky tvoří regál, 
který představila švýcarská skupina 
Phoenix: dřevěné police a kovové stojky 
ve tvaru položeného písmene H. V obou 
vodorovných ramenech H-stojek jsou 
vyříznuty podélné otvory pro zasunutí 
polic. Po sestavení prvního (základního) 
modulu ze dvou stojek a dvou polic se ve 
stavbě regálu směrem nahoru postupuje 
tak, že na horní polici se spodními otvo-
ry nasunou další dvě stojky a do jejich 

horních otvorů se zasune další police. 
Otvory ve stojkách mají určitou výškovou 
vůli sloužící k tomu, aby se po nasunutí 
na polici mohly mírně sklonit na stranu 
(obě stojky proti sobě nebo od sebe), 
čímž regál získá větší stabilitu.

Police „na drátkách“

Druhým příkladem je regál Moris pre-
zentovaný pod značkou SOLV. Nábytek 
SOLV je výsledkem přímé spolupráce 
mezi designérem Fabiem Rutishauserem 
a truhlářskou firmou Fehlmann AG ze 
Švýcarska. Regál Moris tvoří police 
a mezi nimi umístěné stojky z dýhované 
MDF.
Police jsou na obou plochách provrtány 
otvory o průměru 3 mm v pravidelném 

diagonálním rastru cca 15 mm. Otvory 
jsou určeny pro zasunutí speciálních 
„vymezovačů“ zhotovených z nerezové-
ho drátu o průřezu 3 mm. Vymezovače 
mají tvar vlnovky a po zasunutí do otvorů 
fungují jako pera, na něž se nasadí stoj-
ky, opatřené na spodní a hodní hraně 
drážkou. Tím dojde k vymezení polohy 
stojky vůči polici a k jejich vzájemnému 
zafixování ve vodorovném směru. Stojky 
jsou buď jednoduché – jedna deska, 
nebo zdvojené – dvě desky spojené 
vzájemně napevno dvěma konci pod 
úhlem 90°. U zdvojených  stojek jsou 
buď obě desky stejně dlouhé, nebo jed-
na z nich je o polovinu zkrácená. Jejich 
úkolem je zajištění stranové stability re-
gálu. Oba typy stojek mohou být použity 
jako boky, mezistěny i jako záda regálu.

3x na téma 
„regál s beznářaďovou montáží“

Opět se po nějakém čase vracíme k oblíbenému tématu policového nábytku – regálům. Tento typ 
úložného nábytku se pro svoji konstrukční jednoduchost a nevyčerpatelné množství různých variant 
těší stálé oblibě designérů, kteří ho pojímají nejen jako funkční prvek, ale často i jako „designový“ 
solitér. Tři různé přístupy k řešení konstrukce regálu nabízíme v tomto příspěvku. Společným pojítkem 
všech tří variant je rychlá montáž bez použití nářadí.
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Stabilitu regálu zvyšuje šikmé uložení 
stojek střídavě proti sobě a od sebeRegál s H-stojkami (Phoenix)
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Korpusy v sobě

Do kategorie tzv. puristického designu 
bychom mohli zařadit modulový ná-
bytkový systém s názvem #22, jehož 
autorem je Danilo Olim z portugalské-
ho ateliéru DAAO Concepts. Systém 
je založen na principu jednoduchých 
modulů v podobě krychlových korpusů 
o straně 40 cm, zhotovených z přírodní-
ho javorového multiplexu (příp. dýhova-
ného nebo s pigmentovou PÚ). V každé 
straně korpusu jsou provedeny tři záře-
zy, vedené od jedné hrany do poloviny 
hloubky korpusu. Šířka zářezů odpovídá 
tloušťce multiplexu, z něhož jsou moduly 
zhotoveny. Zářezy slouží k zasouvání mo-
dulů vzájemně do sebe. Tímto rychlým 
a beznářaďovým způsobem spojování 
můžeme vytvářet sestavy o různých tva-
rech a velikostech, které mohou sloužit 
např. jako knihovny.

Regál Moris prezentovaný pod švýcarskou nábytkářskou značkou SOLV Spojování polic a stojek se provádí po-
mocí „vymezovačů“ z nerezového drátu

Modulový nábytkový systém #22 (DAAO Concepts)



PerfectSense je prémiová kategorie lakovaných MDF desek s vysoce lesklým a matným povrchem. 
Vytváří nádech exkluzivity a luxusu v obytných a komerčních prostorách. PerfectSense Matt se 
vyznačuje mimořádně matným povrchem, v úpravě „nezanechávající otisky prstů“. PerfectSense 
Gloss vyniká zrcadlovým leskem a dokonale hladkým povrchem.

» Více www.egger.com/perfectsense

PerfectSense.
První volba pro prémiový vzhled.
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Bez otisku prstů

Praktická ochrana proti otiskům prstů PerfectSense Matt se uplatní v kuchyni v Linci,  
Rakousko. Zabraňuje vzniku skvrn a šmouh i na zvlášť namáhaných plochách, např.  
na dvířkách bez úchytů, a umožní vytvořit elegantní vzhled s hladkými liniemi.

Jemné doladění

Otevřené prostory tohoto domu v Is-

maningu v Německu jsou ve většině 

místnostech doslova ponořeny do 

velkého množství přirozeného světla 

díky sklu od podlahy až ke stropu. 

Střídmým využitím PerfectSense Matt 

se vytváří elegantní, poklidný a decent-

ní prostor luxusního vzhledu. 

Dokonale sladěné

Sametová struktura desek PerfectSense 

Matt na čelní straně nábytku, použitá zde v 

kombinaci s hluboce kartáčovanou struktu-

rou dřevodekoru, vytváří vizuálně lehčí, více 

individuální vzhled a vnáší do koupelny ná-

dech elegance. Sladěné hrany zajistí 

dokonalý celistvý vzhled.

Protiklady se přitahují

Hladká, vysoce lesklá povrchová úprava 

PerfectSense Gloss – použitá na čelní 

straně tohoto příborníku – připomíná 

sklo. Kontrastní struktura PerfectSense 

Matt – uplatněná na ostatních plochách 

– vytváří vysoce sofistikovaný nábytek, 

který jistě upoutá pozornost.

© Haidvogel 

© Etablissements ACI 

© Christian Vorhofer 

© Christian Vorhofer

Nalezněte inspiraci díky nejnovějším  
projektům a příběhům PerfectSense. 

Prémiový vzhled, 
dvojitý efekt

V tomto kadeřnickém salonu ve Vittelu 
ve Francii velmi vhodně využili mimo-
řádnou úroveň odrazu desek 
PerfectSense Gloss, aby docílili výraz-
ného zvětšení vnímaného prostoru v 
relativně malém kadeřnictví. Zákazníci 
tak nyní relaxují v luxusním prostředí.
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