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Osmý ročník prestižního ocenění 
Asociace českých nábytkářů „Nábytek 
roku 2017“ proběhl za podpory řady vý-
znamných partnerů v čele s generálním 
partnerem akciovou společností ABF 
(organizátor veletrhu FOR FURNITURE) 
a dalšími partnery Blum s.r.o., Démos 
trade a.s., Dřevozpracující družstvo 
Lukavec, Hettich ČR k.s., Kili s.r.o., 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o., ŠPINAR 
– software s.r.o. a MA-DONA s.r.o. 
V rámci ceny byl hodnocen nejlepší de-
sign a inovace nábytku v daném roce 
v České republice. Do ankety se mohly 
přihlásit všechny firmy, které v ČR vyrábí 
nábytek, a to bez ohledu na členství či 
nečlenství v různých oborových organiza-
cích. Cílem této aktivity AČN je podpořit 
tvorbu nábytku v ČR s důrazem na kvalitní 
design, přiblížit veřejnosti špičkové výrob-
ky českých výrobců nábytku a motivovat 
designéry k tvůrčí aktivitě. Přihlášené 
výrobky hodnotila pětičlenná komise, 
tvořená nezávislými odborníky, z hlediska 
funkčnosti, bezpečnosti, estetiky, vhod-
nosti konstrukce a použitého materiálu. 

Vysoce funkční a zároveň 
estetický

Vítězný kancelářský nábytek „PLAN“ od 

V zahajovací den 7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE, který spolu s dalšími 
veletrhy pro bydlení a zahradu proběhl 23.–26. března na výstavišti PVA EXPO 
v Praze – Letňanech, byly zveřejněny výsledky ceny Asociace českých ná-
bytkářů – NÁBYTEK ROKU 2017, vyhlášené pod záštitou CZECHDESIGN.CZ, 
Czech Trade, Design Cabinet CZ a Unie profesionálních designérů ČR. V letošním 
osmém ročníku toto prestižní ocenění AČN získala originální kolekce kance-

lářského nábytku „PLAN“ z produkce společnosti B2B Partner z Ostravy – Zábřehu, kterou pro ni 
navrhla dvojice designérů Boris Klimek & Lenka Damová. Neméně zajímavými jsou také výrobky 
od dalších šesti tuzemských výrobců, podle hodnotitelské komise mimořádně zdařilé.

Nábytkem roku 2017 se stala 
kolekce kancelářského nábytku „PLAN“

Autor: Ing. František Novák 
z tiskových materiálů AČN a výrobců
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv AČN

Vítězná kolekce kancelářského nábytku „PLAN“ (B2B Partner, design Boris Klimek 
& Lenka Damová) v řadách LAYERS a BOARDS…
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výrobní společnosti B2B Partner s.r.o. 
je podle hodnotitelské komise působi-
vý ve své základní jednoduchosti, jas-
né výtvarné linii a kultivovanosti, spolu 
s funkční pestrostí postihující poslední 
vývoj potřeb v prostorách, pro něž je 
určen. Vytváří ucelený a plnohodnotný 
systém v jednotném duchu s výtvarný-
mi i funkčními parametry nadčasového 
řešení. Podle výrobce je kolekce PLAN 
novým konceptem kancelářského nábyt-
ku, na jehož začátku bylo prosté zadání 
vytvořit vysoce funkční a zároveň este-
tický produkt. Jeho ztvárněním bylo po-
věřeno mladé designérské duo Lenka 
Damová & Boris Klimek, zaměřující se 
především na produktový a interiérový 
design, které pracovalo s třemi základ-
ními prvky – ergonomie, variabilita a mo-
bilita. Výsledkem je kancelářský systém 
přinášející zákazníkovi neotřelý design 
s vysokou přidanou hodnotou, řeše-
ný tak, aby našel uplatnění ve velkých 
kancelářských prostorech i v domácích 
pracovnách. Kolekce PLAN, vyráběná 
z materiálů a komponentů renomova-
ných evropských výrobců je dodávána 
na trh ve třech nábytkových řadách – 
LAYERS, BOARDS a BLOCK.
Nábytková řada LAYERS (vrstvy) je za-
ložena na principu vrstvení, který jako 
základní myšlenka prostupuje celou ko-
lekcí. Jednotlivé vrstvy, umocněné pou-
žitím kontrastních materiálů, vytváří nejen 
esteticky zajímavé, ale zejména funkční 
detaily. Především pak u pracovních sto-
lů, kde různé oddíly, vzniklé odsazením 
jednotlivých vrstev, nabízí prostor pro or-
ganizaci osobních či pracovních věcí. 
Tento prvek (vrstva) také vizuálně propo-
juje jednotlivé kusy nábytku a výrazově 
tak sjednocuje celou kolekci.
Kancelářský nábytek v řadě BOARDS 
(desky) výrobce nabízí ve třech zák-
ladních barevných verzích BOARDS 
WHITE, BOARDS GRAY a BOARDS 
WOOD. První verzi dominují bílé plochy 
doplněné tmavým akcentem grafitové 
šedé. Druhá verze je kombinací domi-
nantní šedé a doplňkové bílé. Třetí verze 
je vyráběna ve dvojím barevném prove-
dení dřevěného dekoru, představujícím 
kombinace světlého nebo tmavě moře-
ného dubu s bílým akcentem.
Poslední kolekce BLOCK (blok) pracu-
je s minimalistickou architektonickou 
estetikou. Je postavena na základních 
formách, které slouží nejen jako úložné 
prostory, ale také nahrazují samotnou 
podnož stolu. Uživateli nabízí sestavení 
různě velkých skříněk do různě pestrých 
kompozic. Je nabízena ve dvou základ-
ních barevných provedeních BLOCK 

WHITE a BLOCK WOOD. V první verzi 
dominují bílé plochy, které lze díky své 
neutrální barevnosti snadno sladit  s vý-
raznými doplňkovými barvami a dekory 
(grafitová, oranžová, světlý dub). Druhá 
varianta je určena pro milovníky dřevo 
dekorů a dominuje jí světlé dřevo. Pro 
svůj zemitý nádech nabízí např. zajíma-
nou kombinaci s grafitovou barvou.

Mimořádně zdařilý design

AČN kromě vítěze ocenila na návrh hod-
notitelské komise ještě dalších šest vý-
robků, které z hlediska designu považuje 
za mimořádně zdařilé. Jsou jimi (řazeno 
abecedně podle výrobce):
Pohovka „Sit & Sleep“, výrobce 
Čalouněný nábytek Vilém Duchoň, 
design Ing. Iva Bastlová, DiS.
Lehce a vzdušně působící pohovka, kte-
rou lze snadno přeměnit na lůžko. Tak lze 

podle designérky Ing. Bastlové stručně 
charakterizovat praktickou a pohodlnou 
pohovku s obchodním názvem „Sit & 
Sleep“. Po odebrání opěradlových pol-
štářů vznikne lehací plocha o rozměrech 
80x200 cm, což představuje běžnou 
plochu pro spaní. Odebrané polštáře 
lze složit na sebe a vytvořit z nich tabu-
ret a při doplnění o dřevěnou roletku 
také odkládací stolek. Zmíněná roletka, 
tvořící stolovou desku, se při opětovném 
umístění polštářů na pohovku uloží do 
vnější postranní kapsy na područce. 
Díky tomu se ze samotné pohovky stává 
multifunkční nábytek v minimalistickém 
stylu. Dalším důležitým detailem, kromě 
vlastní pečlivé práce čalouníků, je to, že 
pohovka není strohá. Dekorativním švem 
v kontrastní barvě obšitý korpus dává ná-
bytku exkluzivní výraz. Masivní dřevěné 
nohy odkazují k přírodě a přirozenému 
životnímu prostředí člověka.

… a v provedení BLOCK

Pohovka „Sit & Sleep“ (Čalouněný nábytek Vilém Duchoň, design Ing. Iva Bastlová, DiS)
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Polokřeslo „ETHORE“, výrobce 
FORM, spol. s r.o., design MgA. Daniel 
Barták a MgA. Martin Beinhauer
Ethore představuje novou kolekci ce-
lodřevěných křesílek s inovativním 
designem a nadčasovou konstrukcí. 
Organicky tvarovaná a lamelovaná pod-
nož se sedákem z jednoho kusu je origi-
nálně spojena s lamelovaným opěrákem. 
Při vývoji byla věnována velká pozornost 
ergonomické kvalitě. Kolekce je za-
mýšlena v různých variantách s čalouně-
ním i bez čalounění a v různém provedení 
s venkovní dýhou v dřevinách buk, dub, 
ořech a případně další.

Koupelnový nábytek „DREAM TOP“, 
výrobce LE BON spol. s r.o., design 
René Novák
Inovovaný nábytek DREAM TOP má 
podle Kláry Novákové z brněnské spo-
lečnosti LE BON detaily, které by ideální 
nábytek do koupelny určitě měl mít. Jeho 
tvůrce přenesl do koupelny – intimní zóny 
v bytě, kde obvykle začínáme a končíme 
svůj den, jemné pudrové barvy, oblíbe-
né na přehlídkových (módních) molech. 
Nábytková kolekce již na první pohled 
působí velmi jednoduše a příjemně. Její 
zaoblené tvary a matný sametový povrch 
přímo vybízejí k doteku. Nábytek navrže-
ný v kontextu s anglickým příslovím „God 
is in the details“ (Bůh je v detailech) cha-
rakterizuje řada propracovaných a pro 
uživatele inspirativních detailů. Jde např. 
o vyladěné kombinace barev a struktu-
ry dřeva, pozitivně ovlivňující náladu, 
o drážky v rámech zrcadel a podsvícení, 
odkazující na sluneční paprsky, či o mo-
zaiku tvarů a barev, která podle výrobce 
dokazuje, že víc je prostě víc…

Kolekce „BACK TO ROOTS“, výrobce 
LUGI s.r.o., design Ing. arch. Markéta 
Cajthamlová
Nadčasovým nábytkem, který se na-
vrací ke klasickým čistým formám, je 
koncem loňského roku ve společnosti 
LUGI vytvořená nábytková kolekce Back 
to Roots (Zpět ke kořenům), tvořená jí-
delním stolem, postelí, nočním stolkem, 
lavicí s úložným prostorem, truhlou, ser-
vírovacím stolkem, odkládacím stolkem, 
němým sluhou a křesílkem. Je zhotovena 
pouze ze dvou materiálů, a to z masiv-
ního amerického ořechu s olejovosko-
vou povrchovou úpravou a hovězí kůže 
o tloušťce 5 mm, která má po nařezání 
ručně barvené hrany. Návrh kolekce 
je postavený na co možná nejkvalitněj-
ších materiálech a přesné ruční práci. 
Charakteristickým prvkem u všech pro-
duktů jsou čepové spoje v různých po-

Polokřeslo „ETHORE“ (FORM, design MgA. Daniel Barták a MgA. Martin Beinhauer), 
vyráběné s čalouněním i bez

Kolekce „BACK TO ROOTS“ (LUGI, design Ing. arch. Markéta Cajthamlová) z oře-
chového masivu a hovězí kůže

Koupelnový nábytek „DREAM TOP“ (LE BON, design René Novák) s vyladěnými 
kombinacemi barev a struktury dřeva
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měrech, počtech a velikostech. Postel, 
lavice a křesílko jsou navíc doplněny 
o náročný čalounický prvek z ručně pro-
plétané hovězí kůže. 

Kancelářské křeslo „TEA“, výrob-
ce RIM CZ s.r.o., design Massimo 
Costaglia & Giulio Mazzanti
Výjimečný design a perfektní propojení 
techniky a ergonomie sezení jsou vždy 
silnou stránkou skupiny italských desig-
nérů a techniků z Massimo Costaglia 
Design Group. Nejinak tomu bylo i u ná-
vrhu nové kolekce sedacího nábytku 
TEA, sestávající ze tří pracovních a dvou 
konferenčních židlí. Po roce příprav ji loni 
uvedla na trh otrokovická společnost 
RIM CZ s tím, že kvůli použití exkluziv-
ních materiálů spadají tyto výrobky do 
kategorie židlí „executive“. Pracovní 
židle jsou expedovány na trh ve třech 
výškách zádové opěry, přičemž vlajko-
vou lodí celé kolekce je model TE 1301 
s integrovanou opěrkou hlavy. Pozice 
opěry a sedáku je definována hliníkovými 
područkami, což nijak neomezuje kom-
fort sezení. Židle jsou vybaveny moderní 
tzv. „ergorelax“ mechanikou s možností 
aretace ve čtyřech polohách.
Celou kolekci pak ještě doplňují výše 
zmíněné dvě varianty konferenčních 
židlí. Jsou postavené na moderní čtyř-
ramenné hliníkové podnoži a vybavené 
otočným mechanismem s automatickou 
pamětí polohy, případně mohou být do-
plněné o houpací mechanismus. Tvůrci 
designu se mimo již uvedené zaměřili 
také na detaily. Zákazník má možnost 
výběru ze dvou způsobů prošívání se-
dáku a opěry, použití kontrastních nití, 
případně lze židli na přání dovybavit drob-
nými chromovanými doplňky.

Kolekce „LEAF“, výrobce TON a.s., 
design E-ggs studio
Kolekce Leaf v sobě odráží představu 
o stromech – pevný základ završený 
jemnými lístky. Tyto myšlenky adaptuje 
židle a barová židle ve dvojím výškovém 
provedení, které tvoří pevná nosná kon-
strukce z masivního dřeva, završená se-
dadlem a opěradlem z opticky lehké tva-
rované překližky. Kromě vlastností stro-
mů byly tyto výrobky inspirovány i jejich 
tvary. „Konkrétně se jedná o listy, jejichž 

motiv je možné najít v průřezu zádové 
opěrky,“ upřesňuje Gaia Giotti z mladého 
italského studia E-ggs a dodává, že oba 
výrobky (židle i barová židle) mají shodný 
tvar sedáku (bukový či dubový), ovšem 
použitý v opačné poloze. Jejich zadní 
nohy jsou vytvořené náročným ručním 
ohybem, při kterém je využita tradiční 
technologie, používaná v Bystřici pod 

Hostýnem od roku 1861. Při vývoji obou 
modelů, nabízených také v čalouněné 
variantě, byl kladen velký důraz na ergo-
nomii a pevnost konstrukce, která se tes-
tovala na hmotnost 130 kg v cyklu téměř 
půl miliónu simulovaných sednutí. Díky 
tomu kolekce vyhovuje nejen privátním 
interiérům, ale i náročnému provozu 
restaurací.

Kolekce „LEAF“ (TON, design E-ggs studio) odrážející představu o stromech

Kancelářská židle „TEA“ (RIM CZ, design Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti) 
nabízená ve třech výškách zádové opěry

Partneři ocenění „Nábytek roku 2017“Generální partner ocenění „Nábytek roku 2017“
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