výstavy

Výnimočné zostavy nábytku a praktické
doplnky získali Ceny MODDOM 2015
Výstava MODDOM na výstavisku Incheba EXPO Bratislava prináša
každý rok pohľad na novinky nábytku, prezentované aj ako inšpirácie
na predvianočný trh. Prehliadka je určená predovšetkým konečným
spotrebiteľom, zahŕňajúca všetky typy riešenia interiéru. V hľadáčiku odborníkov zostala iba súťaž o Cenu MODDOM, ktorá čiastočne
odzrkadľuje úroveň slovenskej výroby nábytku a prezentácie dizajnu.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Jubilejný 20. ročník MODDOM 2015
(14. – 18. 10. 2015) bol porovnateľný
s vlaňajším – vystavovalo 221 vystavovateľov z 8 krajín na ploche 20 tis. m2.
Slovenskí výrobcovia nábytku so slovenským dizajnom mali výraznú prevahu:
asi ¾ plochy a počtu vystavovateľov.
Významné zastúpenie mali aj výrobcovia z Českej republiky. Samotná tlačová
správa pozývala na prehliadku mix-výrobkov a retroštýlu česko-slovenského
nábytku. Iba tri firmy odzrkadľovali výrobný potenciál členských spoločností

Kuchyňa ACERE je doplnená zaujímavou
vínotékou. Výrobca DREVLUX SK získal
Cenu MODDOM 2015
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ZSD SR: MOLITEX – Ing. Ján Konečný,
SOSNA s.r.o. a KARPIŠ Nábytok s.r.o.
V súťaži o Cenu MODDOM posudzovala
odborná hodnotiteľská komisia 20 prihlásených výrobkov a expozícií. Z nich
získalo cenu 9 produktov, z toho českí
výrobcovia päť.

Kuchynské linky spájajú
kuchyňu s obývačkou
Cenu MODDOM získal výrobca
DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk za kuchynskú linku ACERE, pre ktorú sú charakteristické predné dvierka na dolných
skrinkách z masívneho javorového dreva
a na horných skrinkách v bielom vysokom lesku Rauvisio Brilliant. Na trhu je
to novinka, celkový vzhľad je redizajnom

starého riešenia kuchyne ACER, ktorá
získala cenu MODDOM 2002, oprášená po 13 rokoch do nového moderného
riešenia vnútorného usporiadania s využitím nových materiálov a nábytkového
kovania. Zástenu tvorí špeciálna tapeta
s pestrým kuchynským vzorom a vysokou odolnosťou.

Stoličky a stôl nemôžu
v interiéri chýbať
Vlani úspešný výrobca DREVBYT – Ing.
Peter Palatinus predstavil vo firemnej expozícii novinky: dubový stôl BERGEN
s plátom z dubovej priebežnej škárovky
(s hrúbkou 25 mm). Nohy z lepeného
vrstveného duba sú špeciálne upevnené
so stolovou doskou tak, aby nemuseli

Stabilitu stolov BERGEN bez použitia lubu vyriešil Ing. Peter Palatinus vo firme
DREVBYT špeciálnym upevnením nôh z lepeného vrstveného duba do dubovej
škárovky. Sedenie dopĺňajú stoličky UDINE. Produkty získali Cenu MODDOM 2015
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výstavy
le celé lôžko odľahčujú. Voľný priestor
medzi podlahou a posteľou umožňuje
využívať podlahové kúrenie pre lepšiu
cirkuláciu vzduchu. Konštrukciu nosného rámu tvoria MDF dosky a štruktúrované laminované dosky s povrchovou
úpravou dokončenou na mat. Výrobcom
je DP Nábytek Slavičín (ČR) a stal sa
nositeľom Ceny MODDOM 2015.

byť spevnené lubmi, ktoré prekážajú zasunutiu stoličiek s podrúčkami a kresielok. K stolu patrí stolička, barová stolička
a kresielko, všetko typu UDINE, keď ľahká konštrukcia je spevnená tvarovanou
opierkou. Firma vyrába 8 typov dubových stolov a 10 typov dubových stoličiek
s dodržaním správnych ergonomických
rozmerov.
Multifunkčný stolík BOX predstavili v expozícii JV Pohoda. Multifunkčný stolík
BOX s nohami z lešteného chrómu je
v zloženom stave vysoký iba 25 cm.
Podľa použitia v interiéri môže byť zdvihnutý do výšky 75 cm alebo až do výšky 82 cm ako prístavok k pracovnému
stolu, aj ako rozťahovací. Povrch dosky
môže byť zo skla, rustikálneho dreva alebo dokončený lesklou plochou z laminátu. Spomínané produkty získali Cenu
MODDOM 2015.

Podlahy z dreva
Ďalším oceneným výrobkom sú dubové
parkety s ručne získaným masívnym povrchom na super stabilnej celodrevenej
konštrukcii s masívnym dubovým jednolamelovým nášľapom takmer po úroveň
pera parkety. Super stabilná 8-vrstvová
brezová konštrukcia jadra podlahy maximálne obmedzuje objemové a tvarové
zmeny rozmeru 16x180x1500 (až 2400)
mm. Dizajn masívneho dubového dreva
na povrchu podláh kolekcie Arts&Crafts
dosiahli tradičným storočným spôsobom – hobľovaním a škrabaním (Hook
scraping). Za účelom zvýraznenia tanínu
v dube sa najskôr masívny nášľap vysuší
a potom sa rozreže, aby viditeľné drevo
nebolo exponované v sušičke, kde by
sa mohlo farebne zmeniť.

Jednoliatosť plochy
konštrukcií dverí
Firma Pražák z Milotíc u Kyjova je tradičným výrobcom okien a dverí pre nízkoenergetické a pasívne domy. Jej história
trvá od roku 1925, je rodinnou firmou
už v 3. generácii. Predstavila vchodové
drevo-hliníkové dvere VIRTUAL so systémom Integrall vytvárajúcim dojem jednoliatej plochy s minimálnou škárou medzi dverami a panelovým dielom. Tieto
dvere získali Cenu MODDOM 2015.

Dizajnové drevené postele
Základom spálne LARA od firmy
JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského
Meziříčí je dvojlôžko s vysokým čelom
a štvrťkruhovými nohami, ktoré precháDM 11/2015

Tisíc možností čalúnenej
súpravy

Obložkovú zárubňu a dvere s minimálnou škárou medzi dverami a panelovým
dielom vyrába firma PRAŽÁK

dzajú do čela. Pod posteľou môžu byť
úložné priestory vo forme troch zásuviek. Doplnkom spálne z masívneho
duba je skriňa RAMINTA. Autor dizajnu
Jochen Flacke v modernom poňatí znovu objavil „okrúhly“ nábytok obľúbený
v povojnovom období. Dvojlôžko LARA
získalo Cenu MODDOM 2015.
Z českej produkcie nábytku predstavil vystavovateľ LB Bohemia dizajnovú posteľ
VALLY. Moderná konštrukcia postele má
zaoblené prvky rámu lôžka. Špeciálne
sú upevnené „levitujúce“ nočné stolíky
s jednou zásuvkou. Šikmé nohy poste-

Sedacia súprava GAME českého výrobcu JECH CZ ponúka množstvo variácií

Sedacia súprava GAME českého výrobcu JECH CZ s.r.o. vytvára vysoké
pohodlie. Sedáky majú výplň z peria,
oporné vankúše tvoria zmes peria a polyesterových guličiek. Pohodlie dotvárajú
podnožky pod nohy, dva drevené odkladacie stolíky a konferenčný stolík. Všetky
diely, prvky, sedáky, operadlá, podrúčky
sú rozmerovo unifikované a možno ich
neobmedzene kombinovať, posúvať,
nadpojovať. Hravosťou sa vytvára kreativita a rozmanitosť odpočinku a relaxácie. Autorom neuveriteľných možností
je Jaroslav Rýdlo, DiS. Priamo do čalúnenia sa dajú uchytiť odkladacie stolíky z jemného dreveného masívu. Celok
dotvára rovnaký typ konferenčného stolíka. Priznané drevo je aj v opierkach pod
operadlami (alebo kovové, možno skryté
v čalúnení). Celá variabilnosť zostavy je
patentovo chránená.

Trendy sa výrazne nezmenili
Za najkrajšiu expozíciu vybrala odborná
komisia ukážku študentského dizajnu
ako nositeľa Ceny MODDOM 2015:
pre Fakultu architektúry STU Bratislava.
Prezentovali výsledky výskumov APVV
– Agentúry pre podporu výskumu a vývoja a KEGA – Koedukačnej grantovej
agentúry. Predstavené modely a riešenia mali upútať nielen potenciálnych
užívateľov ale najmä výrobcov, ktorí by
ich zaradili do výrobnej produkcie.
Úplným vyvrcholením MODDOM 2015
bolo ocenenie za najkrajšiu expozíciu.
Cenu udelilo vedenie výstaviska spolu
s organizáciami architektov. Za najkrajšiu považovali expozíciu luxusného
nábytku Eden – Domus s.r.o. Senec.
Vystavovateľ ju zostavil zo špičkových
modelov viacerých európskych výrobcov nábytku a interiérových doplnkov.
Úspešnosť predstavených modelov nábytku a interiérových doplnkov sa však
dá lepšie „odmerať“ účasťou takmer 50
tisíc návštevníkov, ktorí na výstavisku
hľadali tipy a riešenia pre svoje krajšie
bývanie.
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