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Interzum 2017 v číslech

Letošní ročník zaznamenal oproti tomu 
minulému 13% nárůst počtu vystavova-
telů (2015: 1537 z 58 zemí). Výrazné 
17% zvýšení se týkalo především zahra-
niční účasti, kdy předloňský počet 1165 
zahraničních vystavovatelů vzrostl letos 
na 1364, čímž se předloňský 76% po-
díl zahraničních vystavovatelů zvedl na 
79 %. Na rozdíl od domácí stagnující 
účasti (368, předloni 372) všechny hlavní 
zahraniční země své zastoupení posíli-

ly. Nejvíce vystavovatelů zde měla Itálie 
(326, předloni 295 – nárůst o 11 %), 
dále Čína (187, předloni 116 – nárůst 
o 61 %), Turecko (135, předloni 121 – 
nárůst o 12 %), Hong Kong (74, předloni 
73), Španělsko (66, předloni 55 – nárůst 
o 20 %), Tchaj-wan (61, předloni 53 – 
nárůst o 15 %), Polsko (52, předloni 40 
– nárůst o 30 %) a USA (50, předloni 
44 – nárůst o 14 %). Českou republi-
ku zastupovalo 6 přímých vystavovatelů 
(předloni 4), Slovensko stejně jako loni 1.
O 15 % se zvýšila také výstavní plocha, 
která se z předloňských 163 000 m2 
vyšplhala na letošních 187 400 m2.
Vysoký 19% nárůst zaznamenali pořa-
datelé také na poli návštěvnosti (2015: 
58 023 návštěvníků ze 143 zemí) při-
čemž ze zahraničí jich přijelo více než 

51 000. To je 74% podíl na celkové 
návštěvnosti (předloni 71 %). Vzrostl 
zejména počet evropských návštěvníků. 
Největší nárůst byl zaznamenán z Nizo-
zemska (+26 %), Španělska (+25 %), 
Itálie (+20 %) a východní Evropy 
(+46 %). Vzrostl také počet návštěvní-
ků z Polska a z Velké Británie. Výrazné 
nárůsty byly znamenány také u návštěv-
níků z Asie (+53 %), Středního výcho-
du (+25 %), Afriky (+17 %), Austrálie/
Oceánie (+31 %), Severní Ameriky 
(+26 %) a Indie (+41 %).

Trendy pro obytné prostory 
zítřka 

Již delší dobu potvrzeným „mega“ tren-
dem na evropském trhu je zmenšování  

Interzum 2017 
ve vysokém lesku a hlubokém matu

Jak jsme vás již předběžně informovali v naší „rychlé reportáži“ v DM 6/2017, 
letošní veletrh Interzum, který se uskutečnil v Kolíně nad Rýnem od 16. do 
19. 5. 2017, skončil s velmi dobrými výsledky a v mnoha ohledech překonal 
minulý ročník, konaný před dvěma lety: 1732 vystavovatelů ze 60 zemí předsta-
vilo své novinky a inovace 69 000 návštěvníkům ze 152 zemí. Interzum 2017 
zároveň naznačil aktuální trendy, které budou v Evropě po dobu příštích dvou let 
více či méně ovlivňovat vzhled a funkčnost nábytku a interiérového vybavení.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
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Dívčí studentský mikro apartmán na koleji o půdorysné ploše 18 m2 obývaný jednou osobou několik měsíců v roce (Häfele)
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obytné plochy městských bytů, což se 
mj. projevilo i v expozicích vystavovatelů 
lednového nábytkářského veletrhu imm 
cologne v Kolíně nad Rýnem. Náklady 
na bydlení ve městech rostou a prostor 
je čím dál vzácnější. Vývoj nábytku pro 
tyto účely se v současné době zdá být 
pro mnohé designéry zajímavější, než 
navrhování luxusních interiérů. A doda-
vatelé materiálů a komponentů jim v tom 
vychází vstříc. Např. společnost Häfele 
vyčlenila část své rozsáhlé expozice pre-
zentaci dvou konceptů malých obytných 
prostorů, pro jejichž zařízení použila prů-
myslově vyráběný nábytek modulárních 
rozměrů ve spojení se standardním sorti-
mentem kování a komponentů ze svého 
portfolia. Koncepty tvořila pro konkrétní 
„virtuální“ zákazníky s různými požadavky 
na bydlení – jeden jako byt na student-
ské koleji, druhý jako služební byt IT 
specialisty. Cílem firmy bylo ukázat, jak 
lze racionálně vyrábět nábytek dle indivi-
duálních požadavků zákazníka v průmys-
lovém kontextu. Mimochodem právě toto 
je i základní myšlenka „Průmyslu 4.0“.
Kvůli maximálnímu využití omezeného 
prostoru v malometrážních bytech jsou 
architekti často nuceni využívat prostor 
ve vertikálním směru, tzn. navrhovat 
úložné prostory i ve vyšších polohách. 
Bezpečný přístup k těmto prostorům 
lze řešit různými způsoby. Jeden z nich 
nabídla např. společnost Blum v podobě 
výsuvného schůdku, který současně 
slouží jako zásuvka. Přesněji řečeno, 
jde o dva samostatné výsuvné prvky – 
schůdek a zásuvku, které jsou vzájemně 
spojené, takže se vysouvají současně. 
Po rozpojení lze schůdek zasunout, čímž 
se otevře úložný prostor zásuvky.
Celou řadu zajímavých řešení s důrazem 
na maximální využití prostoru představila 

také společnost Hettich. Prezentaci po-
jala jako využití standardního sortimen-
tu v poněkud netypických aplikacích. 
Např. výsuvný „čisticí“ box na obuv 
(s úložným prostorem pro čisticí pros-
tředky), umístěný v předsíňové lavici, 
nebo předsíňová stěna s věšákem a zr-
cadlem, integrovanou policovou skříň-
kou a výsuvným botníkem. Prostorově 
úsporné řešení v dětském pokoji nabí-
zela skříň s posuvnými dvoukřídlovými 
dveřmi. Její pravá polovina byla řešena 
jako přebalovací pult – po vysunutí spod-
ního kontejneru a překlopení dvojdílné 
složené „matrace“. Úložný prostor kon-
tejneru měl z ergonomických důvodů 
(přístup k pultu z přední strany) podobu 
dvou stranově výsuvných zásuvek. Horní 
část levé poloviny byla řešena jako šatník 
a ve spodní části byla umístěna dvojdílná 

zásuvka na ukládání hraček. Horní box 
zásuvky byl vyjímatelný a umožňoval pře-
nesení kamkoli v rámci dětského pokoje 
či bytu – samozřejmě i s jeho obsahem. 

Jednopokojový služební byt o půdorysné ploše 25–28 m2 pro IT specialistu, obývaný 
v pracovní dny několik týdnů až měsíců v roce (Häfele)

Předsíňová stěna s věšákem a zrcadlem, integrovanou policovou skříňkou a výsuv-
ným botníkem (Hettich)
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Zajímavé bylo také využití vertikálních 
elektricky ovládaných výsuvných me-
chanismů prezentovaných na několika 
příkladech vertikálně výsuvných skříněk 
v kuchyni či v prádelně.

Pro chytré domácnosti

Chytrá neboli inteligentní domácnost 
se ve vyšších kategoriích bydlení stává 
již standardem: Zasíťovaný byt či dům 
s propojenými spotřebiči a bezpečnost-
ními prvky, s automatickým řízením to-
pení, větrání, klimatizace, osvětlení atd., 
s online kontrolou a ovládáním pomocí 
tabletu nebo mobilu. Na tento novodobý 
fenomén reagovali i někteří vystavova-
telé na letošním Interzum. Konkrétním 
příkladem byl třeba nový systém Häfele 
Connect pro inteligentní a bezdrátové 
ovládání osvětlení, zvuku a elektrických 
pohybových mechanismů v nábytku. 

Základem systému je ovladač světelného 
systému Loox LED pro osvětlení a zvuk 
v nábytku a nový BLE box (Bluetooth 
Low Energy), který díky svému systému 
Plug & Play a univerzální konektivitě pro 
nábytek všeho druhu vytváří předpoklad 
pro snadné připojení i budoucích aplika-
cí. Dalším logickým krokem je připojení 
chytrého nábytku a chytré domácnos-
ti. BLE box je připojen k ovladači Loox 
a prostřednictvím technologie Bluetooth 
Low Energy je bezdrátově připojen 
k smartphonu. Tímto způsobem lze 
ovládat všechny elektronické součásti 
nábytku včetně elektrických pohonů: 
zapnutí a vypnutí světel, jejich stmívání, 
změny světla v bílé škále nebo RGB, na-
stavení teploty barev aj. Navíc mohou být 
přednastaveny různé scény pro různé 
příležitosti a aktivovány jediným dotykem 
prstu. Součástí systému je také ovládání 
zvukových zařízení v místnosti. U nábytku 

Využití horního prostoru nad kuchyňským ostrůvkem pro umístění vertikálně výsuvných skříněk s oboustranně přístupným 
úložným prostorem (Hettich)

Přístup do úložného prostoru zvýšených 
horních skříněk usnadňuje výsuvný 
schůdek (Blum)

„Chytrý“ nábytek pro „chytrou“ domácnost. Společnost Häfele představila systém Häfele Connect pro inteligentní a bezdrátové 
ovládání osvětlení, zvuku a elektrických pohybových mechanismů v nábytku
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lze ovládat např. televizní zdviže, elektric-
ké posuvné dveře nebo jiné elektrické 
pohony. Boxy BLE lze vzájemně propo-
jovat do sítě.
Aplikace Häfele Connect funguje na zaří-
zeních se systémem iOS nebo Android.
K vidění ale byla i řešení, která sice byla 
„méně inteligentní“, avšak z hlediska uži-
vatelského komfortu neméně zajímavá. 
Např. koncept uzavírání prostorů (např. 
šatny, pracovny, kuchyňky apod.) sklá-
dacími dveřmi, který za velkého zájmu 
návštěvníků prezentovala na svém stán-
ku společnost Blum. Ačkoli se jednalo 
o plně mechanický systém založený na 
principu pružin a tlumičů, tedy zcela bez 
elektrických pohybových komponentů, 
byla jeho kinetika částečně automatizo-
vaná. Otevírání bylo plně mechanické: 
Po zatlačení na plochu v oblasti středo-
vého zlomu se křídlo s podporou funkce 
tip-on pootevřelo. Ručním pohybem se 
otevřelo a ve složeném stavu zasunulo 
do bočního prostoru. Při posledních asi 
5 cm pohybu se aktivoval dovírací me-
chanismus s tlumením, který křídlo ply-
nule dotáhl do koncové pozice. Zavření 

dveří ale probíhalo zcela automaticky. 
Stačilo jen zlehka zatlačit na zasunuté 

křídlo, to se samo vysunulo a plynule 
uzavřelo prostor.

Základem systému Häfele Connect je nový BLE box, který prostřednictvím tech-
nologie Bluetooth Low Energy propojuje jednotlivé elektronické součásti nábytku 
s tabletem nebo mobilním telefonem

Koncept uzavírání prostorů skládacími dveřmi společnosti Blum funguje čistě na mechanickém principu. Otevírá se sice ručně, 
avšak uzavírání probíhá zcela automaticky
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Povrchy

Povrchy plošných materiálů pro výro-
bu nábytku do značné míry kopírovaly 
trendy prezentované na Interzum 2015: 
Přirozenost společně se vzhledem sku-
tečných dřevin nebo masivního dřeva 
(včetně věrné 3D textury díky synchro-
nizaci prolisů s tiskem kresby dřeva), 
osobitost a autenticita, stejně jako trend 
směrem k extrémně vysoce lesklým 
nebo naopak ultra matným povrchům. 
U barev vedou hlavně „obyčejné“ barvy, 
především různé odstíny šedi, a zemité 
tóny. Tuto stručnou obecnou charak-
teristiku bychom doplnili několika kon-
krétními postřehy z letošního ročníku.

	V oblasti „umělých“ povrchů s imitací 
dřeva se ve větší míře objevily struk-
tury příčného řezu

	Škálu barevných povrchů a imitací dře-

va či kamene dodavatelé dekoračních 
folií a papírů rozšiřují stále více i o dal-
ší alternativní materiály, jako jsou kovy 
(zejména ocel) a patchwork (oblíbený 
hlavně v oblasti potahových textilií)

	Ultra matné povrchy byly k vidění ne-
jen na barevných plochách, ale také 
na imitacích dřevin, kde ještě podtr-
hovaly již tak naprosto věrné napodo-
bení dřeva. Vizuální i hmatový vjem je 
dokonalý

	Kategorii tzv. rustikálních povrchů 
s hlubokou strukturou letos rozšířil 
nový povrch – imitace spáleného dřeva

Velký potenciál v nábytkářské tvorbě 
nabízí i další alternativní materiály, jako 
např. polymerové zrcadlo „RAUVISIO 
crystal mirror“ od firmy Rehau. Funguje 
jako klasické skleněné zrcadlo, avšak 
kompenzuje jeho hlavní nevýhody: je 

o 50 % lehčí a desetkrát odolnější vůči 
rozbití než sklo a stejně jako všechny vý-
robky RAUVISIO může být opracováno 
běžnými nástroji pro zpracování dřeva. 
Neklade takřka žádné meze kreativitě. Je 
ohebné a umožňuje tak vytváření zrcad-
lových ploch různých tvarů. Umožňuje 
frézováním do plochy vytvářet nejrůznější 
obrazce či dekorační motivy, které mo-
hou navíc být prosvíceny zadním LED 
osvětlením.

Nové rustikální dřevěné dekory s texturou příčného řezu na 
foliích s 3D synchronní ražbou (Renolit)

Povrchové materiály imitující kovové plochy z nové kolekce 
Egger

Dekorační folie s texturou dřeva a ultra matným povrchem 
je po vizuální i hmatové stránce k nerozeznání od přírodního 
„nelakovaného“ dřeva (Egger)

Novinkou letošního Interzum v oblasti plošných materiálů bylo 
např. „spálené“ dřevo. Šlo o multiplex s černou povrchovou 
alpi dýhou tl. 2–3 mm, do níž byla za vysokého tlaku a teploty 
prolisována hluboká struktura imitující povrch ohořelého dře-
va a následně byla dokončena černým pigmentovým lakem 
s efektem „antik“ (VD Werkstätten)

Další zajímavé obrazové postřehy 
z veletrhu Interzum 2017 můžete 
najít v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Výsuvný „čisticí“ box na obuv (s úložným prostorem pro čisticí prostředky), umístěný v předsíňové lavici (Hettich)

Skříň do dětského pokoje. Pravá polovina slouží jako přebalovací pult, levá polovina skříně je v horní části řešena jako šatník, 
dole má dvojitou zásuvku pro ukládání hraček (Hettich)
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Využití zadního úložného prostoru spodní rohové skříňky pro zabudování vertikálně výsuvné skříňky s elektrickým pohonem 
(Hettich)

Dřevěné dekory, imitace kamene a barevné povrchy jsou stále více doplňovány i dekory ve stylu patchwork (Swiss Krono 
Group, Pfleiderer, Peli Wall)
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Polymerové zrcadlo „RAUVISIO crystal mirror“ od firmy Rehau

Výsuvný schůdek od firmy Blum




