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Vruty na spojování 
desek

Multi hlava, neprotáčí se

Spojování desek – MDF

Perfektně zapadající bity

Spojování desek – DTDL

 dvouzávitové vruty Spax 
4 x 33 mm pro dokonalé 
spojení dvou desek

 rozdílné stoupání závitů zaručí 
perfektní spojení a stažení 
desek k sobě

 délka 33 mm je ideální 
pro spojování desek o tloušťce 
18 mm – nehrozí nechtěné 
provrtání

 drážky pod hlavou zafrézují 
hlavu do materiálu s minimálním 
poškozením okolí

 povrchová úprava WIROX 
– 10x větší odolnost vůči korozi 
ve srovnání s běžnými vruty

 použitelné pro DTDL,  
MDF, apod.

 součástí 1 000 ks balení 
je i bit T20 

NOVINKA

*Cena v Kč s DPH. 
Na akční cenu není možné uplatnit partnerskou slevu.

387737 
SPAX vrut 4×33 
zápustná hlava TXS, W, 
4C MH dvojitý závit 

      0,74
0,90*1,08



ve svých rukou držíte nové vydání vašeho oblíbeného časopisu, 
který je tentokrát plný nejen inspirativních fotografií, ale jako 
vždy i realizací, tipů a zajímavostí. 

Když si prolistujete stranu po straně, zjistíte, že stojí za to zastavit 
se hned na prvních stránkách u článků o pracovních deskách 
společnosti Egger a dřezech společnosti Franke. Oba články 
spojuje praktický přehled možných kombinací obou produktů. 
Nemusíte tedy ztrácet čas a lámat si hlavu nad tím, co dopo-
ručit zákazníkům. Udělali jsme to za vás. Protože při tvorbě 
jsme usilovali především o to, aby řešení bylo co nejpraktičtější 
pro truhláře. V tomto duchu se nese i rozhovor s top interiérovou 
designérkou Ivou Bastlovou. A pokud právě teď nemáte dosta-
tek času na čtení, nalistujte si obrázkovou dvoustranu věnova-
nou exkluzivní kuchyni a také dvoustranu věnovanou exkluzivní 
ložnici. Najdete tam stručně a přehledně chytrá řešení, která by 
vaše zákazníky mohla nadchnout. 

A jako obvykle, i nyní jsme za vás vycestovali za novými inspira-
cemi do zahraničí, tentokrát do sousedního Polska na výstavu 
4 Design Days. Doporučujeme projít si nejnovější trendy, které 
vám pomohou držet krok s rychlým a progresivním světem 
designu. A i kdybyste práce měli již plnou hlavu, určitě neod-
kládejte inspiraci stranou. Při oddechovém čtení o tajemném 
zákulisí interiérového designu aut si pravděpodobně odpočine-
te, a přitom se dozvíte zajímavosti, které se dotýkají i vaší práce. 
Společný čas s vašimi dětmi můžete zase strávit výrobou letadél-
ka, ke které přinášíme fotopostup. Zkrátka, nejbližší měsíce vás 
Inspirace může stále provázet. Neodkládejte ji. Připravili jsme 
ji tak, abyste se k ní mohli neustále vracet a čerpat z ní pro sebe 
i pro svou práci. 

ZUZANA MATÚŠOVÁ GIRGOŠKOVÁ
FOTO HELENA BENČÍKOVÁ

Milí čtenáři, 
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311931 
VersaHit 2 × 230 V, 
broušený hliník

1 776,98

344255
Kolík spoj. bříza 8 × 35 mm,  
lepidlo (8 650 ks)

2 941,00

374128
Klíč pro soklové  
nohy Korrekt

810,00
980,10*

DESIGNOVÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Hledáte elektrické zásuvky s unikátním systémem otevírá-
ní, které by navíc vypadaly moderně a designově? Zkuste 
VersaHit. V nabídce jsou jedno- i dvouzásuvkové modely 
v několika barvách. Díky stupni ochrany IP65 lze VersaHit 
instalovat i do kuchyní. Výhodou jsou i kompaktní rozměry 
a hloubka pouze 40 mm. Ideální a praktické i do sedaček, 
ve kterých se stanou 
zcela nenápadnými. Při 
frézování do takových 
měkkých materiálů 
nebo do roviny desky 
pomáhá praktický 
rámeček. Exkluzivně 
v nabídce Démos trade.

KALIBROVANÉ KOLÍKY

Březové kalibrované kolíky oceníte 
zejména v průmyslové výrobě, kde pou-
žíváte automatické kolíkovačky. Můžete 
si být jisti vysokou kvalitou a rozměrovou 
přesností. Zjednodušte si práci a sáhněte 
po verzi kolíků s lepidlem – do zásobníku 
na lepidlo v kolíkovačce už jen nalijete 
vodu a čištění přístroje od lepidla je minu-
lostí. Plánujete ruční kolíkování a v men-
ším rozsahu? Žádný problém. Tento 
produkt oceníte zejména u dýhovaných 
dílců a lakovaných ploch.

POMOCNÍK PRO NASTAVENÍ 
SOKLOVÝCH NOH

S klíčem od společnosti Hettich snadno 
nastavíte výšku soklových noh na nábyt-
ku, a to i při maximálním zatížení. Proč 
se shýbat a pracně měnit výšku? Tento 
nástroj ušetří mnoho námahy. Samotné 

soklové nožky Hettich jsou v nabíd-
ce v různých výškách a s tímto 

klíčem bude práce s nimi ještě 
jednodušší. Argumentem, 

proč sáhnout právě po 
tomto klíči, je určitě 

i jeho cena. 

TIPY 
na nákup

TROJNÁSOBNÁ PEVNOST STOLOVÝCH NOH

Díky jedinečnému, patentovanému přichycení nohy ke stolové desce přichází 
značka Strong s třikrát pevnějším spojem v porovnání s ostatními typy noh. 
Přitom není nutné žádné mechanické spojení mezi přírubou a nohou. Novum 
spočívá v tom, že příruba přitáhne horní kónickou část nohy ke stolové desce, 
takže spoj je pevnější než při utažení pomocí jednoho centrálního šroubu. 
Stolové nohy Strong mají po svém obvodu až šest šroubů. K dispozici jsou verze 
o výšce 710, 820 a 1 100 mm. Šablona v balení vám zjednoduší montáž nohy 
do rohu stolu. A navíc vás příjemně překvapí cena tohoto produktu. Zakoupíte 
exkluzivně v Démos trade.

290666 
STRONG Stolová 
noha 710/60 mm

170,24

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.
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2 150,14* 3 558,61*

205,99*
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352494 
HAWA 25869  
Folding Concepta 25  
1 851–2 600 mm  
stříbrná pravá

32 878,55

SKRYJTE SKŘÍŇ A STEJNĚ TAK I DVEŘE

Výborná věc pro menší byty, kanceláře nebo osoby, které si potrpí na čistý, moderní 
interiér: skládací dveře Hawa se při zavření zasouvají do pouzdra. Díky tomu kříd-
la dveří nepřekážejí v prostoru a dostupný je celý funkční prostor skříně. Naopak 
při neočekávané návštěvě může zákazník snadno zakrýt celý prostor, například 

i celou kuchyňskou linku.
O to vše se postarají kování Folding Concepta a Concepta, které můžete vzájemně 

kombinovat. Jsou vhodná pro dveře o tloušťce 18–28 mm. Co se týče výšky dveří, 
v nabídce jsou kování pro různé verze, stačí si pouze vybrat. Hawa s těmito skládacími, resp. posuv-
nými, dveřmi přináší jednoduchost a maximální komfort při používání. I proto sklízí na veletrzích jeden 
úspěch za druhým a designéři i architekti si je nemohou vynachválit. 

PŘÍBORNÍKY S TMAVÝM POVRCHEM

V případě příborníků zkuste sáhnout 
po luxusní tmavé barvě. Agoform přichází 
s produkty, které mají jedinečný povrch 
černé barvy. A liší se nejen designem. 
Jsou i praktické: ideální a bez nutnosti 
ořezávání sedí do zásuvek Legrabox nebo 
StrongMax a představují řešení pro hloub-
ku 500 mm a výšku 50 mm. Po oříznutí je 
však můžete použít i do menších zásuvek. 
Součástí nabídky jsou i designově 
a rozměrově shodné protiskluzové desky, 
jejichž kombinací dosáhnete designově 
zajímavého výsledku. Mimochodem vzhle-
dem připomíná kevlar.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA = UŽ ŽÁDNÉ STAROSTI S KOVÁNÍM 

Společnost Blum si je jistá kvalitou a spolehlivostí svých pro-
duktů. Proto na kování nabízí doživotní záruku, což zákazníci 
zcela jistě ocení. Při reklamaci neelektrických výrobků Blum 
navíc v Démos trade nepožadujeme ani předložení faktury, 
zákazník vyřídí vše snadno a jednoduše. Na elektrická zařízení 
tohoto výrobce se vztahuje prodloužená, až pětiletá záruka.

TENČÍ DTDL DESKY NYNÍ 
ZA SKVĚLOU CENU

DTDL desky o tloušťce 10 mm 
výrobce Egger si nyní můžete 
pořídit za speciální akční cenu. 
Na výběr máte až 57 odstínů, 
což je momentálně nejširší 
skladová nabídka. Mezi dekory 
najdete vedle oblíbené třešně, 
břízy či javoru i netradičnější 
ořech Pacifik tabákový nebo 
přírodní javor Mandal a mnohé 
další. Posuvné dveře skříní, ale 
i jejich zadní stěny, dna zásuvek 
či obklady stěn tak mohou být 
díky nim ještě výjimečnější. Díky 
tloušťce 10 mm jsou tyto desky 
lehčí než 18milimetrové a práce 
s nimi bude jednodušší.

JEDINEČNÉ ÚCHYTKY

Úchytky z dílny Bosetti Marella jsou 
něco pro náročného zákazníka, který 
hledá originalitu. Například Arco BM 160 
Decapé (367291) má příjemný rustikální 
vzhled se železným efektem, model 
Lama dostanete ve čtyřech moderních 
barvách. V nabídce jsou i varianty v tren-
dové černé, například Defense nebo 
Brera. Můžete si být jisti, že vaše úchytky 
budou jedinečné, protože patina je na 
každém kusu jiná, a tak dodává těmto 
výrobkům cennou autentičnost.

354065
Příborník Kristall softTouch 50  
(422 × 474 mm) černý

309,27

58921
DTDL W980 SM Platinově 
bílá 2800/2070/10

1 390,94

367291
Úchytka Arco BM a128 
Decapé 

156,79
189,72*

1 683,03*

39 783,04*

374,22*

5léto 2019

TIPY NA NÁKUP



ZCELA NOVÉ PRACOVNÍ 
DESKY EGGER U NÁS SKLADEM!
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Rakouský výrobce Egger přichází na trh s novými dekory pracovních desek 
do kuchyně, které jako první přináší výhradně Démos trade. Nahlédněte 

s námi do nabídky, která bude vládnout v nastávajícím období.

Podívejme se na dva velmi důležité parametry kuchyňských desek: 
jejich odolnost, která garantuje kvalitu, a design. Začneme právě druhou 

kategorií, protože nové dekory výrobce Egger rozhodně stojí za pozornost.

377426 
F095 ST87 

Mramor Siena šedý

377430 
F812 ST9 

Mramor Levanto bílý

6 léto 2019
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VZHLED MRAMORU: 
DOJEM LUXUSU 
ZA DOBROU CENU

V ucelené kolekci na rok 2019 najdeme na-
příklad oblíbený mramorový dekor. Mramor 
je už léta považován za symbol luxusu 
a jeho použití vnáší do interiéru nádech 
elegance. Abyste ušetřili náklady, můžete 
namísto pravého mramoru použít dřevěnou 
desku s mramorovým dekorem. A právě 
zde přichází na pomoc Egger a nový vzor 
F095. Je decentně žilkovaný a dojem luxu-
su podtrhuje jeho tmavý odstín. 
Pokud se rozhodnete pracovní desku 
zkombinovat s dřevěnou zástěnou, může-
te jít cestou „v tónu“, tedy vytvořit jednolitý 
celek. Desky tohoto výrobce se totiž 
výborně hodí i jako zádové desky. Velmi 
trendové jsou však kontrastní kombinace: 
tmavá pracovní deska se světlou zástě-
nou, respektive výrazný dřevěný dekor 
a neutrálnější zádová deska.

377432
H2032 ST10  

Dub Hunton světlý

377432
H2032 ST10 Dub Hunton světlý

377430 
F812 ST9 Mramor Levanto bílý

377426 
F095 ST87 Mramor Siena šedý

7léto 2019



VÝRAZNÁ KRESBA 
NA DŘEVĚ JE STÁLE „IN“
Právě dekory dřeva hrají v nové kolekci Egger na 
rok 2019 prim: na výběr máte velkou řadu tmavých 
i světlých odstínů, přičemž několik z nich dostanete 
i jako DTDL desky. Dřevo je na pohled přiroze-
né, navozuje příjemné pocity a navíc je skvěle 
kombinovatelné. Chcete-li efekt výrazné struktury, 
sáhněte po novém dekoru H050. Naopak jemné 
pracovní desky v odstínech například H3730 si 
budou výborně rozumět s pastelovými barvami.
Při pohledu na novou kolekci je výběr opravdu obtíž-
ný. Démos trade ji má jako jediná společnost celou 
na skladě, a tak nemusíte zbytečně čekat a mít 
prostoje. Horké novinky máme k dispozici okamžitě.

VRSTVA UV LAKU 
SE POSTARÁ O TRVANLIVOST
Co se týče kvality, pracovní desky Egger tvoří nosič z dřevotřísky, 
na kterém je nalisována vrstva laminátu. Vyrábějí se s podpůrnou 
hranou, vrstvou UV laku a protitahového papíru na spodní straně 
a nánosem tavného lepidla na zadní hraně. Splňují tak všechny 
předpoklady dlouhé životnosti. Jelikož laminát je natažený téměř 
na všech dekorech i přes přední hranu, jsou tyto pracovní desky 
odolné vůči působení vody – opět plusový bod pro jejich život-
nost. Dekor Halifax bílý H1176 má ABS hranu o tloušťce 1,5 mm. 
Je lepená polyuretanovým lepidlem, což zaručuje vysokou odol-
nost vůči teplu a vlhkosti. Pracovní desky o šířce 600 mm dosta-
nete s jednostranným zaoblením, v šířce 920 mm oboustranné. 
Dub či mramor? Co se stane vaším favoritem?

377432
H2032 ST10  Dub Hunton světlý

377434
H2033 ST10 Dub Hunton tmavý 

377428
F637 ST16  Chromix bílý

377434
H2033 ST10 
Dub Hunton 

tmavý 

377432
H2032 ST10  
Dub Hunton 

světlý

377428
F637 ST16

 Chromix bílý

8 léto 2019

NOVINKY



Doporučené kombinace  
pracovních desek a dřezů. 

377426 F095 ST87 Mramor Siena šedý
360532 FXG 611-86 grafit

377428 F637 ST16 Chromix bílý
264903 MRG 611-78 BB šedý kámen

377430 F812 ST9 Mramor Levanto bílý
360525 FXG 611-78 bílý led

377438 H050 ST9 Špalíček přírodní
384451 UBG 611-86 kašmír

377440 H1176 ST37 Dub Halifax bílý
207327 BFG 611-78 pískový melír

377442 H1486 ST36 Pínia Pasadena
276795 STG 614-78 onyx

377436 H2031 ST10 Dub Halford černý
284874 BSG 611-62 sahara

377432 H2032 ST10 Dub Hunton světlý
360542 SYG 611 onyx

377434 H2033 ST10 Dub Hunton tmavý
318523 BFG 611 kašmír

377444 H3730 ST10 Hickory přírodní
290712 OID 651 krémová

9léto 2019



Dopřejte svým
zákazníkům 
kvalitu
a sobě rychlou
montáž 
Zkuste FRANKE

TEXT MAM FOTO FRANKE

Snese souběžně vysoké i nízké teploty, dopad 
plného hrnce nezanechá žádné stopy, původní barva 
vydrží roky. Dřezy Franke jsou odolné, stylové a nyní  
s inovativním systémem rychloupínání.

Fragranit od Franke… proč po něm sáhnout? 
Protože je odolný vůči znečištění a poškrábání, 
má antibakteriální povrch a snese teploty až 
do 280 °C. Tenké stěny a měkké hrany vytvářejí 
na pohled i na dotek příjemný pocit. A zvládne 
i náročné situace spojené s velkým 
teplem či malými „nehoda-
mi“ v kuchyni.

Led a vařící voda? 
Žádný problém.
Pokud do dřezu 
vysypete plný 
hrnec kostek ledu 
a ty pak zalijete 
vroucí vodou, je 
to pro něj skutečně 
náročný test. Ve společ-
nosti Franke připravili dřezy 
i na takové situace, a kdybyste 
tento postup opakovali i tisíckrát, nic se jim 
nestane. Stejně tomu tak bude i v případě, že 
na něj krátkodobě položíte horkou pánev právě 
vytaženou z trouby. Zákazník se nemusí obávat 
poškození ani změny barvy. Škodu neudělá ani 
plný hrnec, který spadne do dřezu. 
Dřezy Franke obecně disponují pokročilým 
systémem zpracování odpadu či praktickým 
ventilem s excentrem. Díky němu nemusíte vklá-
dat ruce do dřezu plného špinavé vody, pokud 
ji chcete vypustit. 

Nový systém instalace šetří čas 
Novinkou v nabídce dřezů Franke je systém 
rychloupínání. Znamená to, že vám stačí vyříznout 
vhodný otvor, nanést na okraje silikon a dřez 
do něj už jen vložit. Rychlé a praktické řešení, které 

vám ušetří spoustu času. Pokud zákazník po-
žaduje další otvor ve dřezu, objednejte 

si tuto variantu v případě nerezové-
ho dřezu ještě před nákupem. 

Dodatečné vrtání výrobce 
nedoporučuje. Fragranitové 
dřezy mají předem připrave-
né otvory „knock-out“, které 
v případě potřeby jednoduše 

vyrazíte. Jestliže jsme už 
u zjednodušení práce, dřez ur-

čený pro horní montáž má okraj 
přečnívající přes pracovní desku, tak-

že leží na výřezu v pracovní desce. Dřezy 
se spodní montáží jsou náročnější na výrobu, proto 
tyto varianty bývají dražší.

Skvrn od vody se neobávejte 
ani u tmavých barev
Franke nabízí řadu typů dřezů a rovněž
atypické tvary a módní barvy jako například onyx. 
Někteří zákazníci se obávají skvrn na tmavších 
dřezech způsobených vodním kamenem. Zde 
má však právě fragranit navrch oproti nerezu, 
takže klidně mohou sáhnout i po černé, grafitové 
či tmavohnědé barvě. 

Tectonite drží barvu i po letech
Kromě fragranitu pracuje Franke i s materiály 
jako je nerez a Tectonite. Tectonite vzhledem 
připomíná fragranit, ale jeho tepelná odolnost 
je ještě vyšší: až 300 °C. V dnešní době, která 
si naštěstí už začíná všímat i dopadů na životní 
prostředí, je třeba ještě podotknout, že Tectonite 
je 100procentně recyklovatelný.
Franke jde s dobou nejen designem, ale i funk-
cemi a dřezy jsou promyšlené do posledního 
detailu. Jednou z novinek jsou i odsávače, které 
dostanete nejen v klasické bílé a černé barvě, 
ale i v dalších barvách a modelech. Model 
FMY 839 HI je dokonce integrován v indukční 
varné desce s litinovou mřížkou. 

Co je to fragranit? 
• Fragranitové dřezy patří do kategorie 

kameninových;
• fragranit tvoří z 80 % žula a z 20 % 

polymerová pryskyřice;
• tento materiál umožňuje snadnější 

tvarovatelnost a možnost výroby 
atypických dřezů na míru;

• je hygienicky nezávadný, odolný vůči 
skvrnám a poškrábání.

284874
BSG 611-62 sahara
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4 tipy jak si
zjednodušit výrobu

TEXT ZMG FOTO DÉMOS TRADE

Tenké DTDL mají tak velké přednosti, že nesmí chybět 
ani při vaší výrobě nábytku.

Pro srovnání: zatímco klasické desky váží 
70 kg, tenké DTDL více než o polovinu méně – 
40 kg. Věděli jste například, že dveře do vesta-
věné skříně o rozměrech 2 200 x 900 mm váží 
při tloušťce 18 mm až 24 kg, zatímco z 10mm 
desek pouze 14 kg? 

3 Práci zvládnete i sami
Čas jsou peníze, další lidé jsou peníze. 
Pokud použijete lehčí 10mm DTDL, 

pro manipulaci nepotřebujete dalšího pracovní-
ka. Zvládnete to i sami. Pokud s 10mm DTDL ne-
pracuje, je určitě dobré spočítat si, kolik vás stojí 
člověk navíc. Inspirace k instalaci: Díky snadné 

1 Pevné a stabilní výrobky
Použití desky DTDL 10 mm na zadní 
straně skříně, přináší takovou pevnost, 

že rozdíl ve stabilitě nábytku je patrný, již na 
první pohled! Srovnejte to s použitím klasického 
sololitu a tenké desky DTDL. Skříň je pevnější 
a stabilnější. Totéž platí i pro dna zásuvek. 
Nabídněte zákazníkovi kvalitu a on vám na oplát-
ku poskytne kladnou referenci na vaše výrobky. 

2 Při práci se šetřete
Zdraví máme jen jedno a konkrétně 
záda také. S 10mm DTDL ušetříte 

své síly. Jejich hmotnost je podstatně nižší. 

DTDL desky 
s tloušťkou 10 mm 

Už žádné omezení při realizaci 
vysněného interiéru. V Démos trade 
najdete nejširší skladovou nabídku 
10milimetrových DTDL desek: tmavé, 
světlé, přírodní či jednolité barevné 
dekory: v nabídce je jich až 70! Desky 
o tloušťce 10 mm, mají oproti deskám 
o tloušťce 18 mm tu výhodu, že jsou 
lehčí. Pokud použijete desku o tloušťce 
10 mm na záda skříní, je oproti HDF-lak 
pevnější. Využijete je nejen při výrobě 
posuvných dveří do vestavěných či 
volně stojících dveří, ale také jako dna 
celodřevěných zásuvek, zadní stěnu 
skříní nebo jako efektní obklad stěn. 
Přírodní materiály a dřevo jsou v kurzu, 
jednoduše je slaďte a zkombinujte 
i ve všech zmíněných možnostech. 

manipulaci a nízké hmotnosti jsou vhodné 
i na obklady stěn. Buďte originální a kreativní. 
Právě takové výrobce dnes zákazníci vyhledávají.

4 Nadechněte se! Máte více místa
Jednoduchá matematika. Tenké desky 
zaberou méně místa ve vaší dílně a pře-

vezete jich najednou více. Znáte to – důležité je 
pracovat efektivně. A všichni výrobci vědí, jak 
dobře se pracuje v dílně, kde má člověk dosta-
tek prostoru na práci a přehled v materiálech. 

NÁŠ TIP! + SEVROLL
Desetimilimetrové desky vytvoří ideální dvojku se systé-
my pro vestavěné skříně Sevroll. Využívají spodní vedení, 
kuličková ložiska a zvládnou zatížení až 50 kg na jedno 
křídlo. Při práci určitě oceníte snadnou montáž a skuteč-
nost, že v rámovém provedení umožňují široké použití DTDL 
desek. Pokud byste se přece jen rozhodli sáhnout po ještě 
subtilnější materiálu – skle – Sevroll zvládne i to. Velkým 
bonusem je doživotní záruka.

18

70 kg

2 800 × 2 070

41 kg

2 800 × 2 070

Nižší 
hmotnost

Menší skladovací 
plocha

Snadná 
manipulace

mm10
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Těším se 
na kralování
přívětivých interiérů
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V interiérovém designu nacházíme širokou 
nabídku různých materiálů a povrchových 
úprav. Dá se říct, co je nebo bude tento 
rok trendem?
Trendy při výrobě nábytku se nemění tak 
rychle jako například barvy na doplňcích. 
U nábytku hrají roli i detaily, konstrukční řešení 
a samozřejmě i typ nábytku. A to nejen po 
stránce typologické, ale také z hlediska cenové 
relace. Takže popravdě se jeden typ materiálu 
jako trend roku 2019 definovat nedá. 

Současné trendy jsou minimalismus – a to 
i v použitém materiálu, např. DTDL tenké 
pouze 10 mm –, kterému se už přizpůso-
bili i výrobci kování, dále industrializmus, 

tenké kovové rámečky či snaha imitovat 
staré různými patinami povrchů, aby vypa-
daly jako rez. Lze pozorovat jejich ústup 
a náznaky něčeho nového, nebo se tyto 
různé styly jen prohlubují?
Minimalismus je tu už několik let, a to 
v mnoha podobách. Totéž platí i o patinách. 
Zároveň je velký rozdíl v hodnocení z pohledu 
koncového klienta, který chce vyrobit náby-
tek, a z pohledu značek, které se prezentují 
na zahraničních veletrzích. 

Následuje Česko, respektive Slovensko 
trendy ze zahraničí? Pokud ano, v čem 
konkrétně?
Nevím, jaká je situace na Slovensku. V České 
republice je nástup zahraničních trendů po-
malejší. Něco se uchytí během jednoho roku, 
něco až za tři roky, některé trendy nezaujmou 
vůbec. V Česku se uchytilo například použí-
vání matných povrchů a stěrky. V současné 
době je u architektů, designérů i klienty velmi 
oblíbený skandinávský styl, pro který je typická 
bílá a šedá barva, přírodní dub nebo bříza, 
či černé akcenty. V zahraničí je to však již ve 
velké míře pasé.

Znamená to, že neutrální barvy jsou na 
ústupu a interiéry více zaplní pestré barvy, 
minimálně nějaké teplé odstíny?
Neutrální barvy v pozadí pravděpodobně jen 
tak nebudou. Výrazné barvy se objevují hlavně 
na solitérech, jako jsou křesla nebo pohov-
ky, solitérní komody, malé stolky atd. Loni 
dominovala na IMM červená, tu letos doplnila 

ING. IVA BASTLOVÁ, DIS.

Interiérová designérka a návr-
hářka, lektorka a vydavatelka 
odborného magazínu Interiéry 
pro designéry a architekty. 
Vystudovala VOŠ Volyně, 
obor tvorba a návrhy interiérů 
a nábytku a obor konstrukce 
dřevěných staveb a nábytku 
a nábytek a dřevěné výrobky 
na Technické univerzitě ve 
Zvolenu. 
V oboru interiérů pracuje 
od roku 2002. Během své 

kariéry navrhla řadu bytových 
i veřejných interiérů, které byly 
pod její dozorem i realizovány. 
Kromě toho navrhuje produkty, 
jako jsou například kolekce 
nábytku, solitéry nebo doplňky. 
Specializuje se na aplikaci 
digitálního tisku v interiéru. 
Navrhla několik kolekcí tapet, 
nábytku, interiérových dveří 
a garážových vrat. 
Pořádá odbornou konferenci 
Interiéry. Je členkou Klastru 

českých nábytkářů a České 
ergonomické společnosti 
a úzce spolupracuje s Asociací 
českých nábytkářů. Pět let 
po sobě byla organizátorkou 
doprovodného programu 
v rámci veletrhu Design Shaker. 
Tento rok připravila scénu se 
vzorovým bytem na 90 m2 
ve stylu digitální romantiky. 
Je spoluautorkou několika knih 
a autorkou nové knihy Tvoříme 
interiér s českou designérkou.

V našich zeměpisných šířkách je na vrcholu chladný 
minimalismus, v zahraničí však tento trend již 
ustoupil,“ tvrdí interiérová designérka Iva Bastlová. 
Nejlepším řešením je podle ní nábytek na míru. 

Psací stůl promyšlený do posledního detailu. 
Na bílém laminu krásně vynikne dokonalost dřeva 

i tam, kde byste to nečekali.
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oranžová. Stále je velmi oblíbená pleťová, ale 
ta inklinuje spíše k neutrálním barvám.

Velký vliv na to, jak se odvíjí interiérový 
design, mají trendy ze zahraničí. Je přesto 
něco, z čeho konkrétně výrobci nábytku ne-
chtějí upouštět, protože je to u nás zaužíva-
né? Je něco, co byste vyzdvihli jako dobré, 
čeho bychom se měli držet, a naopak něco, 
od čeho by mohli výrobci nábytku upustit?
Například zmíněný výběr barevnosti. U nás 
nebude nikdy tak oblíbená modrá, která 
pocitově ochlazuje, jako například v Itálii a ve 
Španělsku. No a od čeho bychom mohli 
ustoupit…? Například výrobci kuchyní by mohli 
přestat instalovat ty šílené multifunkční sloupy!

Dá se míchat více trendů dohromady? 
Domácí prvky se zahraničními, lesklé 
povrchy s matnými apod.? Jsou v tomto 
směru nějaká základní pravidla, která by se 
v interiérovém designu měla dodržovat?
Míchání různých prvků dohromady je možné. 
Většinou však nejde o trendové prvky. Tento 
styl se nazývá eklektický. Navrhnout interiér 
v tomto stylu je velmi náročné a nedá se přes-
ně definovat, jak by se mělo postupovat. Vždy 
záleží na tom, jaké styly se kombinují, o jaký 
interiér jde atd. 

Proč je obecně dobré obrátit se na odbor-
níka a nenechávat zařízení interiéru jen na 
vlastní pocitech?
Odborník má mít velmi široký přehled, znalosti 
o materiálech a zkušenosti s jejich použitím, 
ale také určitý odstup, který člověk při tvorbě 
svého vlastního interiéru nikdy mít nebude. 
Někdy je právě ten odstup nejdůležitější, 
protože klient může bazírovat na věcech, které 
nedávají smysl, a často je odblokuje jednodu-
chá konzultace na místě. 

S jakými chybami nebo mylnými představa-
mi se při tvorbě interiéru „na vlastní pěst“ 
setkáváte u zákazníků nejčastěji?
Na toto téma jsem měla už několik přednášek. 
Velmi často se jedná o impulzivní nákupy, ne-
koncepční řešení a tupé kopírování z časopisů 
nebo showroomů.

Pokud má zákazník svou vžitou představu, 
jak by měl jeho interiér vypadat, ale z hle-
diska interiérového designu či odbornosti 
to není správné, má smysl ho z pozice de-
signéra či truhláře přesvědčovat o opaku? 
Přesvědčování je velmi náročná disciplína. Já 
si klienta nejdříve vyslechnu a zeptám se ho 
na důvody. Potom mu nabídnu řešení, které 
by však mělo reagovat na jeho požadavky. 
Nenutím tedy někomu bílo-černou malou 
kuchyň, když chce velkou kuchyni v dekoru 
dřeva. Klienta je třeba pouze vést, aby byl inte-
riér praktický, ergonomický a estetický. A dávat 
argumenty pro jednotlivá řešení. 

Z vaší praxe – na co by měli truhláři při vý-
robě, ale také komunikaci s klientem dbát? 
Měli by dbát na kvalitu výroby a klientovi radit 
pouze v této oblasti. Například: jaká je nosnost, 
poradit mu při výběru speciálního kování a po-
dobně. Komunikace se zákazníkem je velmi širo-
ká oblast. Vždy je třeba vystupovat profesionálně. 

Když už jsme u odborníků, jaké jsou hlavní 
výhody nábytku na míru vytvořeného 
truhlářem, oproti klasickým „sériovým“ 
výrobkům dostupným v řetězcích?
Když navrhuji interiéry, veškerý nábytek řeším 
zakázkovou výrobou. Dává mi to široké mož-
nosti v použití a kombinaci materiálů, detailů 
a rozměrů. Vše je přesně na míru prostoru 
a klientovi. Podle mě je to nejlepší řešení!

Proč je důležité řešit s odborníky 
nábytek komplexně – od zásuvky až po 
vnitřní vybavení?
Například proto, že už jen úchytka dává 
solitéru celkový ráz, přičemž konkrétní 
úchytku si vybírám s ohledem na celkový 
výraz. Ke každému nábytku se hodí něco 
jiného. Stává se, že si úchytky nechám 
vyrobit i na míru. 

Když jsme u úchytek, máte nějaké oblí-
bené, které jsou natolik univerzální, že 
jimi truhlář, jak se říká, nic nepokazí?
Univerzálním se dá pokazit hodně. 
Takové pravidlo v designu neexistuje. 
Je to spíše naopak. Univerzální je často 
nejhorší řešení. 

V poslední době se klade důraz nejen 
na vizuální, ale i na dotykovou, tedy 
haptickou stránku interiéru. Cítíte to už 
v požadavcích zákazníků?
Obávám se, že celkově tak daleko ještě 
nejsme. Respektive někteří ano, ale dost 
často od některých materiálů odradí cena. 

Máte nějaké oblíbené materiály, které 
jsou ještě cenově dostupné a mohou 
klientovi přinést i zážitek z dotyku?
Pravé dřevo a kamenná dýha – ale to 
rozhodně nejsou cenově nejdostupnější 
materiály.

V interiéru v poslední době často kra-
lovaly ostré, čisté linie a minimalismus. 
Je už tento trend na ústupu? 
V zahraničí určitě ano, a to už několik let. 
U nás v Česku je chladný minimalismus 

Detail na sofistikovaný 
konferenční stolek 
z masivu, jehož součástí 
je část z lamina 
pro snadnější údržbu. 
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právě na vrcholu. A já 
se osobně těším, až 
bude kralovat i něco 
přívětivějšího.

Zejména kuchyně 
a koupelny byly 
dlouho spojovány 
především s bílou 
barvou. Nastupují 
v současné době 
i tmavé varianty?
V zahraničí, napří-
klad na veletrhu IMM 
v Kolíně nad Rýnem, 
dominovaly tmavé ku-
chyně. Totéž platí o ve-

letrhu Cersaie zaměřeném na koupelnové 
vybavení. Osobně velmi tmavé odstíny 
nepreferuji, respektive vždy záleží na typu 
interiéru a jeho světelných podmínkách. 
Trendy pozorně sleduji, ale to neznamená, 
že je tupě následuji a vnucuji klientům. 
V tom je velký rozdíl.

Výběr správného osvětlení je  
důležitý. Čím a nakolik dokážeme 
modelovat prostor?
Osvětlení je velmi důležité. Dokáže dodat 
interiéru atmosféru a hloubku. Bohužel, 
je velmi úzce provázané s vývody, které 
lidé dostatečně dopředu neřeší, a tím se 
možnosti velmi eliminují.

Jaké jsou z vašeho pohledu nejprak-
tičtější vychytávky v oblasti nábytku 
při práci s malými interiéry? Jaký náby-
tek pomůže prostor opticky zvětšit? 
V tomto případě záleží, o jaký typ interiéru 

jde. Zda se jedná o chatu, celoročně 
obydlenou garsoniéru nebo hotelový 
pokoj. Obecně lze říci, že do mini interiérů 
je nezbytné řešení na míru, aby byl využit 
každý centimetr. A pak je samozřejmě 
třeba vybrat vhodná kování. Právě ta 
umožní různé vychytávky. Na trhu je jich 
velké množství, takže pak je důležitý nejen 
správný výběr, ale i kvalitní realizace.

Jaký je váš názor na různé výklopné 
kusy nábytku, jako jsou sklápěcí stolky 
do malých interiérů, výklopné poste-
le nebo třeba posuvné dveře, které 
schovají celou kuchyňskou linku. Je to 
i uživatelsky efektivní? 
Vždy záleží na tom, jak velký celý interiér 
je a jak náročné je „něco“ vyklopit, sklopit 
atd. Někdy to napohled vypadá velmi 
prakticky. Výsledek je však takový, že 
všechno je stále rozloženo právě proto, 
že nikomu se nechce každý den nábytek 
skládat a rozkládat. 

Tématem tohoto čísla jsou exkluzivní 
řešení. Po jakých exkluzivních prvcích 
v interiéru sahají zákazníci v Čechách 
nejčastěji? Jak se dá zapracovat exklu-
zivita už do procesu tvorby nábytku?
Exkluzivitu chápe každý jinak. Někdo jen 
jako něco drahého, označeného značkou. 
Jiný jako supermoderní technologii a další 
ji vidí například v pozlacených doplňcích 
nebo v nadčasovém řešení z extra kvalit-
ních a odolných materiálů. A takto se to 
dá zapracovat i do výroby nábytku.

Pokud byste měla na závěr uvést jedno 
zlaté pravidlo, které by odborníci jako 
designéři či truhláři měli zákazníkům 
připomínat, co by to bylo?
Věnujte se řešení svého bydlení minimál-
ně tak, jak výběru nového auta a dovole-
né! Je to největší životní investice a místo, 
kde trávíte většinu svého volného času, 
proto to nenechávejte náhodě ani nespo-
léhejte na rady laiků. 

TIPY Z KNIHY INTERIÉROVÉ 
DESIGNÉRKY IVY BASTLOVÉ: 
TVOŘÍME INTERIÉR 
S ČESKOU DESIGNÉRKOU 

KUCHYŇ

 Pozor při plánování kuchyňské linky! Častou 
chybou bývá umístění trouby v rovině s pra-
covní deskou, aby se člověk nemusel shýbat, 
a umístění mikrovlnné trouby nad troubu. 
Potom je velmi vysoko a manipulace s horký-
mi talíři, například plnými polévky, může být 
nebezpečná. Malí lidé nebo děti mohou mít 
navíc s celou obsluhou problémy. 

 Počet elektrických spotřebičů v kuchyni stále 
roste. Nešetřete jimi a klidně použijte zásuvky, 
které se vysouvají ze skříněk, díky čemuž 
nejsou viditelné. 

 Myčka v rohu sestavy není praktické řešení. 
Otevřená myčka překáží při otevírání druhé 
skříňky, kde byste potřebovali čisté nádobí 
uložit. Znamená to, že nádobí musíte z myčky 
položit na kuchyňskou linku a poté uložit, což 
je práce navíc.

LOŽNICE

 Pokud to rozměry ložnice dovolí, dopřejte si do-
statečně velké postele. Postel s šířkou 200 cm 
a délkou 210 až 220 cm oceníte každý den.

 Robustní a dominantní postele s výrazným 
objemným čelem se nehodí do velmi malých 
místností. Opticky je zmenšují.

 Při dimenzování rozměrů manželské postele 
v ložnici mladého páru je třeba mít na paměti, 
že do ložnice může přibýt dětská postýlka. 

OBÝVACÍ POKOJ

 Praktickým řešením je umístění několika 
menších konferenčních stolků například kru-
hového tvaru před rohovou sedací soupravu. 

 Návrat hlásí vitríny. Prioritně se však již nevy-
užívají na sváteční nádobí, ale na uskladnění 
běžně používaného nádobí. Stávají se součás-
tí televizních stěn nebo kuchyní, které volně 
přecházejí do obývací části. 

 Při návrhu obývací stěny dobře zvažte počet 
prosklených podsvícených skříněk a obsah, 
který do nich chcete uložit. Pořadače na 
dokumenty se do nich nehodí.

I velmi 
jednoduchá, 
praktická 
skříňka může 
být originální 
a stylová.

Lehký vzdušný interiér, 
který představuje současné 
trendy – bílá, dřevo, 
trendové rámečkové 
konstrukce a minimalismus 
doplněný útulnými 
textiliemi.

15léto 2019
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Inovativní řešení
nábytkových závěsů

TEXT MAM FOTO ISTOCK, DÉMOS TRADE

Řešení v různých úhlech, rozměry 
dvířek, mechanismy otevírání... 
Výběr správných nábytkových závěsů 
může být otázkou. Na pomoc přichází 
zcela nová řada z dílny Strong Plus 
s patentovaným tlumením.

Díky široké nabídce vzniká možnost 
různých řešení a ještě více praktických 
výhod. Značka Strong přichází na trh 
s řadou závěsů Strong Plus v moderním 
designu a s patentovaným typem tlume-
ní. Ten je založen na absolutně inovativ-
ním technickém řešení. Všem truhlářům 
navíc při výběru o něco usnadní život, 
protože tyto závěsy mají jednotné příslu-
šenství a komponenty, od tlumených po 
netlumené závěsy a podložky.

Široké možnosti úhlových řešení
Závěsy Strong Plus jsou k dispozici 
v mnoha variantách, od běžného 110° 
úhlu až po novinku, která se chystá, a to 
naložený 165° klipový závěs na šroub 

NOVINKA

 PATENTOVANÉ T
LU

M
E

N
Í

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.16 léto 2019
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Reálné testy potvrdily dlouhou 
životnost
No a při nákupu se zajímejte ještě o jeden 
parametr, a to životnost. Všechny závěsy 
Strong Plus mají TÜV certifikát na 80 tisíc 
cyklů, při našich reálných testech jsme 
v Démos trade dosáhli až hranice 100 
tisíc cyklů. A prakticky to znamená, že 
skříňka, kterou zákazník otevírá v průmě-
ru pětkrát denně, vydrží až 30 let! A to je 
už opravdu velmi slušné číslo. Životnost je 
parametr, ke kterému se vyplatí při výběru 
přihlížet, a třeba si vyžádat i bližší informa-
ce například o tom, jaké jsou výsledky re-
álných testů ve srovnání s deklarovanými.

I taková malá věcička jako závěs si tedy 
při nákupu zaslouží velkou pozornost 
vzhledem k jeho technickým parametrům. 
V konečném důsledku právě ty rozhodují 
o tom, že otevírání vašich výrobků půjde 
jako po másle. Inovativní design je v tomto 
případě třešničkou na dortu. 

Různé verze pro mnoho požadavků
Pokud se pro vaši zakázku více hodí 
klipové závěsy, i zde je z čeho vybí-
rat. Pokud se rozhodnete pro značku 
Strong Plus, vězte, že všechny závěsy to-
hoto typu jsou vybaveny novým klipovým 
mechanismem a praktickým excentrem. 
Jedním z faktorů při výběru závěsů 
je samozřejmě i jejich cena. Pokud 
potřebujete udržet co nejnižší rozpočet, 
zvolte některý ze základních naložených, 
polonaložených či vložených typů bez 
excentru, které vycházejí levněji.
V nabídce navíc naleznete i závěsy 
pro bezúchytkové otevírání – všechny 
klipové verze závěsů Strong Plus jsou 
k dispozici i pro tuto možnost, a tak 
i díky nim můžete vyrobit nábytek 
koncepčně ladící s designově čistými 
minimalistickými interiéry.

s nulovým přesahem. Jeho výhodou je 
i to, že při 90stupňovém úhlu otevření 
dvířka nezasahují do vnitřního prostoru 
korpusu, a tedy nepřekáží při vysunutí 
vnitřních zásuvek. Tento moment najde 
své praktické uplatnění zejména u potra-
vinových skříní.

À propos, pokud jsme výše zmínili 
naložený závěs, je samozřejmě jen 
jednou z možností. K dispozici jsou 
i polonaložené, vložené, s tlumením 
či bez tlumení a mnohé jiné. Všechny 
možnosti najdete přehledně uspořáda-
né v nabídce na stránkách Démos trade 
nebo se můžete informovat přímo 
v kamenných prodejnách.

Naložený 
klipový na šroub 
s tlumením a excentrem

Patentované tlumení 
a životnost 

až 80 tisíc cyklů.

350832
STRONG plus souprava  
2 ks závěsů naložených,  
s tlumením, klip, s podl. H0 s exc, s kryt.

101,57 souprava
122,90*

17léto 2019



Proměňte kuchyň
na království exkluzivity

TE
XT

 M
AM

 F
OT

O 
SH

UT
TE

RS
TO

CK
, D

ÉM
OS

 T
RA

DE
 

Tmavé barvy dodají kuchyni nádech luxusu, ale výběr doplňků
bývá větším oříškem. Našli jsme pro vás produkty, které každou
kuchyň nabijí exkluzivitou a stylem.

ODPADKOVÉ KOŠE 
GOLLINUCCI

Tento produkt nabízí komplexní řešení na zavěšené čílko: 
v balení naleznete víko koše spolu s celovýsuvem s tlumením 
Grass. Kvalitní plast je samozřejmostí, ale punc extratřídy 
tomuto koši dodávají skryté technické prvky. Gollinucci nabízí 
i velký 42litrový koš do 300mm skříněk, ale k dis-
pozici jsou i varianty do 450 
a 600mm skříněk. 

KOMPAKTNÍ DESKY 
PRO PRACOVNÍ PLOCHY

Zakázky zahrnující kuchyňské pracovní stoly a pracovní desky 
vám usnadní kompaktní desky, které jsou ideální svým preci-
zním zpracováním. Tenký design jim dodává punc elegance. 
Vám se s nimi bude dobře pracovat a zákazníkovi se budou 
dobře udržovat, protože jsou odolné proti nárazu, poškrábání, 
vysokým teplotám, mají antibakteriální povrch, snadno se čistí 
a jsou hygienicky stálé. Čistotu zaručuje antibakteriální povrch. 
Tyto samonosné desky dostanete ve více dekorech, k dispozi-
ci jsou formáty 2 800 × 2 070 mm a 4 100 × 1 300 mm. 

350265
GOLLINUCCI Sorter 
580 Plus Line, 600 mm, 
výška 463, 74 l, šedý

3 598,35

285406
KD-IN U11102 VV Bílá ČJ CGS 2800/2070/12

11 238,35 
4 354,00*13 598,40*

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.18 léto 2019



DRÁTĚNÉ 
ANTRACITOVÉ KOŠE

V nabídce najdete koše 
do 150 i 200mm korpusu, 
rohové řešení i spodní 
koš do 300mm korpusu. 
Bonusem je možnost dopl-
nění drátěného programu 
tmavými produkty od jiných 
výrobců, jako například 
Hettich či Blum.

ÚCHYTKY 
BOSETTI MARELLA

Úchytky Bosetti Marella jsou perfektními doplňky 
nábytku. Díky mimořádně originální povrchové 
úpravě s ním budou skutečně sedět. V současné 
době touží mnozí zákazníci po originalitě – úpra-
va těchto úchytů se může lišit, což je činí ještě 

výjimečnějšími. Celou nabídku nalez-
nete ve všech showroomech 

Démos trade.

SERVO-DRIVE 
OD SPOLEČNOSTI BLUM

Pokud máte požadavek na bezúchytkové otevírání 
nábytku, nejkomfortnějším a komplexním řešením je 
Servo-drive. Právě ucelenost nabídky je jeho největší 
předností. Kombinujte ho s tlumeným výsuvem či 
výklopem. V kuchyni je bezúchytkové otevírání velmi 
praktické, ale Servo-drive najde své uplatnění prakticky 
v celé domácnosti.

355854
STRONG plus  
LED páska 21,6 W/m 24V 
CRI90 bílá neutrální  
210 LED/m

471,24

284263
Úchytka Caleido 128 staroměď

154,21

99100
BLUM Z10A3000.03 
pohonná jednotka S-D

2 017,39 

353285
KES 013442
Tandem rám výsuv 
1 700/600 mm antracit 

6 527,57

2 441,04*

7 898,37*

186,59*

570,20*

LED PÁSKY 
STRONG PLUS

Obsahují špičkové 
komponenty: znač-
kové čipy Epistar, 
silnou podkladovou 
vrstvu s vysokým 
odvodem tepla a vý-
borně se lepí. Pro 
maximalisty hledající 
nejvyšší výkon je 
v nabídce Led páska 
21,6 W/m s extrém-
ně vysokou svítivostí 
a hustotu diod 210 
kusů na metr, čímž 
získáte téměř souvis-
lou svítící linii.

19léto 2019
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Ložnice 
z říše snů
TEXT MAM, ZMG FOTO DÉMOSTRADE 

Člověk prý průměrně prospí 
až třetinu svého života. Kvůli 
takovému množství času 
se ložnici vyplatí věnovat 
velkou pozornost. Někdy 
stačí pár vychytávek a vašim 
zákazníkům můžete vytvořit 
exkluzivní oázu plnou klidu 
a odpočinku.

KVALITNÍ KOŠE PŘICHÁZEJÍ V BÍLÉ

Bílá barva je jednou z interiérových královen již 
několik let. V ložnici působí obzvlášť čistě a vhodně. 
Ucelenou nabídku vnitřního vybavení šatníku v bílé 
barvě přinášejí koše Mesh spolu se šatními tyčemi. 
Jedinečnost síťoviny Mesh spočívá v tom, že ani 
při delším uložení se drát na oblečení neobtiskne. 

WINGLINE L

Kování na skládané dveře šatních skříní, díky kterým 
stačí zákazníkovi jeden pohyb a otevře se před ním 
celá skříň. K dispozici je ve třech verzích: otevírání 
zatlačením na tělo dveří (systém Push-to-Move), 
zatažením za úchytku (Pull-to-Move) a Pull-to-Move 
Silent, které umožňuje tlumené otevírání i zavírání. 
Díky zalomení tyto skládané dveře zároveň nepřekáží 
v prostoru, a i když skříň umístěte blízko okna, místnost 
bude krásně prosvětlená. Bezkonkurenční produkt 
do stylové a exkluzivní ložnice. 

Skládané dveře otevřete 
jedním dotykem

351035
Koš MESH roller  
436 × 494 × 160 mm  
bílá

455,99

376916
K-HETTICH WingLine L Pull-to-Move 
SiSy 25 kg, těžké dveře 1 200 mm L

1 435,07

TIP: 

Ke kování WingLine L se se svou trajektorií otevírání výborně 
hodí závěsy Sensys. K dispozici je ucelená řada včetně verze 

s integrovaným tlumením a bez dotahové pružiny pro bezúchytkové 
otevírání. Velkým plusem je plné zabarvení všech částí a design, 

za který závěsy Sensys získali cenu Red Dot Award.1 736,44*

551,75*

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.20 léto 2019
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INOVATIVNÍ VRUTY SPAX

Pokud špičkový spoj, tak s vruty 
do dřeva Spax. Můžete se na ně 
spolehnout při použití laminovaných 
desek, masivu a dalších materiálů. 
Na běžnou práci máte na výběr 
vruty do dřeva se zapuštěnou nebo 
půlkulatou hlavou, ale i speciální typy 
do MDF, dřevěných lišt, teras, podlah, 
pergol atd. Díky zlepšené technologii 
je zavrtáte do laminovaných DTDL 
desek mnohem snadněji a pevnost 
spoje bude ještě vyšší – téměř 
o třetinu – oproti běž-
ným vrutům do dřeva. 
Zapomeňte i na nepří-
jemné pře skakování 
a poškozené okraje 
desek. Spax myslí 
na všechno!

SKRYTÉ KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ 
DVEŘE

Ložnicové šatní skříně lze vybavit i kováním 
TopLine určeným na naložené dveře. Jeho 
hlavní výhoda spočívá v tom, že je skryté za 
křídly a i při plném otevření ho není vidět. 
TopLine XL nebo TopLine L dokonale 
doplní čistý a minimalistický design šatníků. 
Kromě toho má nosnost 80 nebo 50 kg, na-
bízí tlumení při zavírání i otevírání a při 4kří-
dlových dveřích můžete použít synchroniza-
ci. Výhodou jsou ukončovací profily, které 
nahrazují hranu a úchytku zároveň. 

Už žádné omezení při realizaci vysněného 
interiéru. V Démos trade najdete nejširší 
skladovou nabídku 10milimetrových 
DTDL desek: tmavé, světlé, přírodní či 
jednolité barevné dekory. V nabídce je 
jich až 70! Desky o tloušťce 10 mm mají 
oproti 18milimetrovým tu výhodu, že jsou 
nesrovnatelně lehčí. Využijete je nejen 

při výrobě posuvných dveří do vestavěných 
skříní nebo volně stojících dveří, ale také 
jako dna celodřevěných zásuvek, zadní 
stěnu skříní nebo jako efektní obklad stěn. 
Přírodní materiály a dřevo jsou v kurzu, 
klidně je slaďte a zkombinujte i ve všech 
uvedených případech.

Široká nabídka 10 mm desek

351035
Koš MESH roller  
436 × 494 × 160 mm  
bílá

455,99

360284
Vrut Spax 4 × 16 záp. hl. 
PZ, W, 4C MH

0,37

376686
TopLine L 2 zadní dveře o šířce 
19 mm vlevo 3 000 mm Z/O zákryt

3 935,49

344691
9091738 
Sensys 8645i 
B12,5 TH52, naložený, 
obsidián, Sisy

65,69

0,44*4 761,94*

79,48*

21léto 2019
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S knihou v ruce 
a výhledem do okolí 

Předpokladem dobrého bydlení jsou neexistující 
bariéry mezi autory návrhu a investorem. A pokud 
vznikne i dostatečný prostor pro realizaci mnoha 
nápadů, zrodí se tento úžasný interiér.

TEXT A FOTO: MIMESIS STUDIO 

Prostor pro nápady
„V první fázi jsme prostor rozčlenili podle 
funkčních zón tak, aby byl pro provoz zajištěn 
dostatek prostoru. Zákazník se musí cítit doma 
komfortně, a proto se zmíněný krok nesmí 
přeskočit,“ vysvětlil nám Tomáš a pokračoval. 
„Následně jsme se pustili do zhmotňování 
našich představ, výběru konkrétních mate-
riálů, barev a prvků interiéru. Během této 
fáze probíhaly častá setkání se zákazníkem, 
kterému jsme odprezentovali naše představy 
pomocí 3D programu. Nabídli nám dostatečný 
prostor k mnoha nápadům, a tak se začal rodit 
zajímavý a mému srdci blízký návrh. Mohli 
jsme se s kolegou pustit i do nestandardních, 
odvážných a atypických řešení.“ 

Nejdůležitější části domu
„Za úkol jsme dostali udělat návrh pro-
storného obývacího pokoje a dvou 
koupelen – z pohledu provozu jsou to velmi 
důležité části domu,“ řekl nám úvodem 
designér Tomáš Dobrík.
Obývací pokoj byl prostorný, přímo propoje-
ný s jídelní částí a kuchyní. Šlo tedy o spojitý 
celek, který bylo třeba řešit komplexně. 

Vzájemné sympatie
Pozitivní vyhlídky na úspěch jim dávala nejen 
samotná stavba a její dispozice, ale také spo-
lupráce s příjemným a odvážným zákazníkem. 
Už při prvním setkání bylo jasné, že v komuni-
kaci nebudou žádné bariéry. Bylo to důležité 
zjištění, neboť vzájemné naladění se designéra 
se zákazníkem na jednu vlnu je důležitým 
předpokladem dobrého návrhu interiéru.

Marek a Tomáš se k projektu dostali ve fázi probíhající 
výstavby. Při první obhlídce stavby je zaujalo prostředí, 
ve kterém se rodinný dům nacházel. Nachází se kousek 
za městem Zvolen, v členitém přírodním terénu, s úžas-
ným výhledem na okolní krajinu. Tuto cennou devizu se 
rozhodli využít při vizuálním propojení interiéru obytné 
haly s exteriérem. 
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Skryli dveře
„Chodbu jsme přizpůsobili maximální šířce 
a výšce dveřního pouzdra. Pouzdro je osa-
zeno ve stěně při vstupu do haly. Toto řešení 
umožňuje skrýt posuvné dveře oddělující 
halu od chodby. Dveře zůstávají po většinu 
dne zasunuté ve zdi a neruší dojem otevřené 
komunikace,“ přidal se k rozhovoru projektový 
manažer Marek Cegléd.

„Věžák“ v kuchyni
Kamenný obklad chodby přechází do haly 
v podobě předezdění stěny s krbovou vložkou. 
Tato stěna svojí proporcí vytváří zajímavé po-
zadí krbových kamen. Kamna jsou umístěna 
tak, aby nedocházelo ke kolizi při přechodu 
z chodby do prostoru obývacího pokoje.
Vstup do haly z opačné strany hraničí s „vě-
žákem“ z vestavěných kuchyňských skříněk 
v bílé uni barvě, aby vizuálně nerušil sousedící 
stěnu kuchyňské linky. Ta je řešena kovovými 
policemi v antracitové barvě. Horizontální 
řešení kovové konstrukce polic osazených 
na panelech s dřevodekorem navazují na ma-
teriálově a tvarově podobný policový systém 
obývací stěny. 

Vozík v pohybu
Kuchyňskou část uzavírá pracovní ostrůvek. Je 
vybaven varnou deskou a barovým pultem se 
sezením pro rychlé stravování v průběhu dne. 
Jedním z požadavků investora na pracovní 
ostrůvek bylo i umístění pojízdného servírova-
cího vozíku, který umožňuje komfortní obsluhu 
sousedícího jídelního stolu. 

Vzájemné naladění 
designéra se zákazní-
kem na jednu vlnu je 
důležitým předpokla-
dem dobrého návrhu 
interiéru.“
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Odpočinek pod oknem
V jídelní části dominuje rozkládací stůl se 6 žlu-
tými židlemi. Stůl je přisazený k oknu, které 
spolu s oknem v knihovně prostor dostatečně 
osvětlují denním světlem.

Okno v knihovně je začleněno do nábytku, jeho 
spodní parapet vytváří místo k sezení, v ostění 
okna jsou poličky na rozečtené knížky, celý 
tento prostor je plánován na odpočinek spojený 
se čtením při výhledu na okolní přírodu. 

Kov v koupelně
Rodinný dům má dvě koupelny, 
velkou rodinnou a menší, která v pří-
padě potřeby slouží i hostům. Právě 
díky otevřenosti investora ve vztahu 
k novým řešením zvolili autoři návrhu 
kombinaci čistých ploch nábytkových 
prvků a velkoplošných obkladů s vý-
razově silnými kovovými konstrukce-
mi jako dominantní prvek koupel-
nových prostor. Pevnost konstrukce 
využili na umístění pračky a sušičky 
do vyšší polohy, a to do takové 
úrovně, aby manipulace s prádlem 
nevyžadovala zvedání břemene. Toto 
řešení totiž poskytlo dostatečný pro-
stor k umístění prádelníků ve spodní 
části nástavce.

Dotažený do detailů
Maximálně funkčně řešený interiér 
je doplněn doplňky, které stylem 
i barvou ladí se zařízením. Návrh 
byl při dodržení i nejmenších 
detailů důkladně dotažen až 
do konce a dnes si mladá rodinka 
pochvaluje nejen příjemné pro-
středí, ale i pohodlí, které v této 
části domu získali. 

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.24 léto 2019
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Vychytané
úchytky
Bosetti Marella

TEXT ZMG 
FOTO SHUTTERSTOCK, DÉMOS TRADE

Proč by si měli vaši klienti vybrat úchytky Bossetti? 
Tři tipy, jak je sladit s nábytkem.

Výjimečný interiér v námořnické modři
Člověka přitahuje jako příjemné vlny oceánu. 
Interiér v modro-bílém šatu, který může lehce při-
pomínat námořnický nebo venkovský styl. Modrá 
a bílá se k sobě dobře hodí a navozují domáckou 

a uvolněnou atmosféru. Pokud máte klienty, kteří chtějí mít 
jedinečný domov, takový, který svou nápaditostí vyčnívá 
z řady, nabídněte jim například modro-bílou kuchyň-
skou linku se sezením. Bílá se hodí na velké plochy 
a modrá na decentní doplňky. Na scénu přicházejí 
úchytky Bosetti Marella v seprané modré barvě, 
které dokonale vyniknou na bílých, nejlépe 
masivních dvířkách. Tyto opravdu originální 
úchytky v modré barvě najdete jen v nabídce 
Démos trade.

Svěží industriál
Bosetti Marella myslel i na tento 
aktuální, velmi trendový styl a při-
pravil úchytku s efektem rzi. Je 
namístě všude tam, kde chtějí vaši 

klienti docílit industriálního stylu v interiéru. 
Myslete na něj i při realizacích kaváren 
a restaurací, kde máte velké šance zákaz-
níka oslovit a možná až ohromit. Jděte 
do toho! Bosetti Marella nabízí tři verze, se 
kterými můžete zapůsobit.

PŘESVĚDČTE  
SE SAMI

Raději jednou vidět než stokrát 
slyšet. Přijďte se na úchytky 

Bosetti Marella podívat do kterékoliv 
prodejny Démos trade. Rovnou 
si k nim můžete vybrat ostatní 

komponenty a vytvořit do detailu 
promyšlený nábytek. Pokud 
vás úchytky chytí za srdce, 

můžete je mít okamžitě. 

1

3
202831
Úchytka Kentucky  
DS-192 staročerná

131,40

356259 
Knop Sirius 
barva Blue 
Washed

107,64

356268
Knop Viaggio 
barva Blue 
Washed

107,64
130,25*

130,25*

158,99*

202847
Úchytka 
Toronto DS 96 
staročerná

124,39
150,51*

2 Přírodní, útulná a jedinečná
O přírodních materiálech píšeme v našem 
časopise Inspirace často. Jsou originální, 
ekologickou a zdravou volbou. Nábytek 
z masivu uzemňuje, navozuje útulnou 

atmosféru a přináší do obydlí klid. I v tomto 
případě můžete celý efekt znásobit krásnými 
úchytkami. Na masiv bez příkras v jeho surové 
podobě se hodí úchytky od Bosetti Marella 
se vzhledem vymývaného kamene. S nimi se 
celý interiér ještě více přiblíží přírodě.
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KDE JSOU HRANICE
AKCEPTOVATELNOSTI

A VKUSU? 

VÝSTAVA 4 DESIGN DAYS 

TEXT ZMG A MD FOTO MIROSLAV DOBIAS

Cílem výstav je ukázat originální a nejnovější řešení. 
Ta v polských Katovicích „zazářila“ především návratem 

k přírodním materiálům, zajímavým průmyslovým designem 
nebo smart řešeními. To jsou jen malé „ochutnávky“ na úvod. 

Vyplatí se však zakousnout i do celého článku. 

Miroslav Dobias
Produktový marketingový manažer

26 léto 2019
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Návrat ke zlaté a měděné eleganci
Na 4. ročníku této prestižní výstavy měl svůj 
stánek plný inspirací a realizací i Démos trade. 
Připravil ho společně se společností Hettich. 
Výstavou nás provedl produktový marketingový 
manažer Miroslav Dobias. Jeho postřehy a dojmy 
jsme společně zachytili v reportáži. Není divu, 
že odpověď na otázku, co ho na výstavě nejvíce 
zaujalo, začal vyprávěním o zlatě a mědi. Zašlá 
sláva zlata a mědi využívaná na těch nejbizar-
nějších místech a předmětech totiž znovu ožívá. 
„Zlaté doplňky bylo vidět na mnoha realizacích, 
ať už šlo o kliky, baterie, úchytky, lišty nebo 
hrany. Vkusně doplněné unibarvami nebo přírod-
ními materiály dávají nábytku honosný a přitom 
elegantní vzhled,“ říká Miroslav Dobias. Podobně 
je na tom měď, která v současnosti zažívá velký 
rozmach především v kuchyních. Elegantní a mo-
derní prostory ji vysloveně vyžadují, ale využití 
najde i v průmyslovém designu. 

Hliníkové rámečky
Módním trendům posledních let 
jsou rámečky, které mají rozmanité 
využití. Lze je využít jako poličku, 
věšák či skříňku. Jejich výhodou je 
nevnucující se vzhled, který prostor 
odlehčuje, ale přitom jsou originálním 
a nepřehlédnutelným kouskem v mo-
derním interiéru. „Decentní rámečky, 
do kterých se dá vložit libovolná 
deska nebo sklo, byly na výstavě 
velmi časté. Mají multifunkční využití 
a na jejich realizaci je k dispozici 
množství barev a povrchových úprav. 
„Podtrhují minimalistický a elegantní 
design moderních interiérů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
… přirozené procesy v mědi umožnily vytvářet 

lamináty s patinou v jemných strukturách 
a dynamických obrazcích. Lamináty s těmito 

vlastnostmi dodává značka Dekodur.

V nabídce i u nás:
357807 

Police QB it 
600/250/350 černá
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Ještě více smart
Návštěvníky výstavy ohromovaly digitální 
technologie s připojením na Wi-Fi a internet. 
„Vystavená byla varná deska s Wi-Fi připo-
jením, zrcadla s předpovědí počasí nebo 
s ranními zprávami, ale také inteligentní 
ledničky,“ říká Miroslav Dobias. Možnosti jsou 
i směrem do budoucna obrovské, a to hlavně 
v souvislosti s očekávaným příchodem 5G sítě. 
„Rozšíří to možnosti využití u všech spotřebičů. 
Věděli jste například, že ve Spojených státech 
už fungují chladničky se zabudovanými kame-
rami? Pokud jste právě v obchodě a nevíte, 
co v ní máte, stačí se na ni jednoduše připojit 
a hned víte, co máte koupit.“

Kontrasty
Novodobý industriální design nesedí každé-
mu. Jeho chladnost a strohost se však hodí 
například do stylových restaurací a barů, kde 
chceme vyzdvihnout motiv a styl daného pro-
storu. „Jak se však říká, každá hůl má dva kon-
ce, a tak i tento design se setkává s původním 
designem, zaměřeným na podstatu materiálu 
jako takového. Na výstavě bylo zřetelně cítit, 
že designéři se snaží co nejvíce vyzdvihnout 
například podstatu dřeva.“ Industriální design 
vhodným způsobem zvýrazňuje jeho rysy. 

Překližka a mnoho jejích tváří 
Možnosti překližky jsou natolik 
všestranné, že se stává jedním z oblí-
bených materiálů designérů. Už dávno 
přesáhla stavebnictví a našla si místo 
v interiérovém designu. Z klasiky jsou 
to stoly a židle z překližky. Výstava 
4 Design Days nabídla dřevěná umy-
vadla právě z ní. „Umyvadlo z překližky, 
které jsem viděl na výstavě, dokáže 
oslovit náročnější klienty jako perla 
exkluzivní koupelny.“ 
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TIP OD NÁS

Širokou nabídku překližek najdete 
v našem Katalogu plošných materiálů.

Ještě více zeleně a živé přírody u nás doma
Přírodu můžete do interiéru dostat využitím 
přírodního materiálu, jakým je dřevo, nebo 
rovnou tím, že sáhneme po zeleni. A když 
zeleň, tak přímo z lesa. Designéři si pohráli se 
stále zeleným obkladem z mechu. Produktový 
marketingový manažer tvrdí, že „to sice není 
žádná novinka“, přesto však jde o velmi zajíma-
vé zpestření domácností. Jde o nenáročnou 
rostlinu – mech –, kterou není nutné zalévat, 

stříhat, utírat od prachu. Rostlina využívá 
vodu na svůj růst z přirozené vlhkosti 
vzduchu. „Takový opravdu originální 
kousek v domě se zdá být i trvanlivý, nevy-
žaduje údržbu a přitom vytváří působivý 
efekt.“ Na závěr Miroslav Dobias dodává, 
že „výstava prostě výzvami plnými stylu, 
jakož i kontrastů z využití různých mate-
riálů znovu o kousek posunula hranice 
akceptovatelného a vkusného.“ 
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Stačí pár kliků 
a máte je v nákupním košíku
Chcete objednávat ještě snadněji a rychleji? Máme pro vás 
novinku – dveřní kování Hettich nyní najdete v hotových 
kompletech. Stačí si jen zvolit 5 základních parametrů 
skříně a všechny součásti potřebného kování dostanete 
pod jediným kódem.

XL kování pro XL dveře
Pro naložené dveře šatních skříní 
nabízí Hettich kování TopLine. U tohoto 
řešení je kování skryté za křídly, a tak 
se stává téměř neviditelným. U verze 
TopLine XL, vhodné pro těžší dveřní křídla 
(až do 80 kg), se vodící profil nachází 
na půdě. Toto kování je určeno pro jedno 
až čtyři křídla, což může představovat 
šířku až osm metrů. U čtyř křídel můžete 
navíc použít synchronizaci, díky níž se 
přední křídla otevřou najednou, což vy-
tvoří nejen zajímavý, ale i praktický efekt. 
V kompletu dveřního kování TopLine XL 
najdete všechny vozíky pro dveře, sou-
pravy tlumení, horní a spodní vodící profil 
a krycí profil v délce 2 000 mm, který je 
pro tuto verzi nezbytný. 

  Počet dveří,  
  typ zavírání,  
  délka profilu  
  tloušťka dveří
  váha dveří.

Ve své objednávce zvolíte pouze 
tyto parametry a pod jedním kó-
dem získáte všechny komponenty 
kování, které budete potřebovat. 
Tedy nejen samotné kování pro ce-
lou skříň, ale i vodící a krycí profily, 
a pokud je to v zadání zakázky, tak 
i tlumení. Pojďme se podívat blíže 
na konkrétní možnosti.

d1

d2

typ

profil

tlo
uš

ťk
a

TEXT MAM FOTO DÉMOS TRADE, SHUTTERSTOCK
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TopLine L zvládne i 50 kg
„Mladším bratrem“ kování TopLine XL 
je verze TopLine L. Na tu upozorňuje-
me zejména z důvodu příznivé ceny 
a skutečnosti, že si můžete vybrat vodící 
profil na půdě nebo před ní. Nosnost 
kování TopLine L je stále úctyhodných 
50 kg a jedno křídlo může dosahovat 

šířku 700–1500 mm. Podobně jako 
v předchozí verzi i zde je vám k dispo-
zici pod jedním kódem celý komplet 
kování, který obsahuje všechny vozíky 
pro dveře, soupravy tlumení, horní 
a spodní vodící profil a krycí profil 
v délce 1 000 mm. 

Skládané dveře s kováním na čistě 
mechanickém základě 
Démos trade nabízí i „balíček“ pro skládané 
dveře šatních skříní. Jeho základem je ková-
ní WingLine L, které je k dispozici ve třech 
variantách: Push-to-Move – bezúchytkové 
otevírání, Pull-to-Move – otevřete pomocí 
lehkého potažení za úchytku a Pull-to-Move 
Silent – také otevírání zatažením za úchytku, 
ale s tlumeným zavíráním. Výhodou je 
otevření celé skříně najednou, a to jen po 
jednom zatlačení. Otevírání je samozřejmě 
založeno na čistě mechanickém základě, 
bez jakýchkoliv kabelů či elektřiny. Rozměry 
dveří mohou dosáhnout až 2,4 × 2,4 m. 
WingLine L je výborným pomocníkem 
do moderních i prostorově velkorysých 
interiérů a do masivních dveří, přičemž vás 
překvapí jeho výborná cena. 

Ať už budete pracovat se skládanými nebo 
klasickými dveřmi, jedním nebo i čtyřmi kří-
dly, komplety kování od Hettich vám výběr 
usnadní. Zároveň s nimi budete mít jistotu, 
že ve vaší objednávce již nebude chybět 
žádná součástka. 
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Konceptem byla digitální romantika, 
při které šlo o moderní materiály a pas-
telové odstíny. Celý interiér byl navržen 
přímo pro tuto prohlídku a vše bylo vy-
robeno na míru. Návrh i dozor při finální 
realizaci měla pod taktovkou designérka 
Iva Bastlová, která se právě na spoluprá-
ci se zakázkovou výrobou specializuje.

Bytem na veletrhu provázela designérka 
návštěvníky každý den a při komento-
vaných prohlídkách upozorňovala na 
různé vychytávky a zajímavosti. A o kte-
ré se jedná?

Rafinované kombinace
V ložnici tvořil neutrální základ 
šedo-stříbrný metrážový koberec. 
Na stěně za lůžkem dominovala tyrkyso-
vá tapeta, kterou doplňovala na zakázku 
vyrobená dekorace z kovolaminátu. 

Inspirujte se
vzorovým bytem
od designérky
Interiér lze zařizovat v různých stylech, jedno je však třeba vyřešit vždy – a to je 
koncept. Jak takový interiér řešený podle konceptu vypadá? To jsme mohli vidět 
na veletrhu Design Shaker v Praze v Letňanech, kde hned ve vstupní hale stál 
na 90 m² vzorový byt.

TEXT ZMG, MAM FOTO MICHAL PROTIVANSKÝ

TIP DESIGNÉRKY: 

Při realizaci nezapomeňte na 
dostatek zásuvek. 
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potisk leskem na dvířkách skříňky, který ladil 
s potiskem na skleněných poličkách v zrca-
dlové skříňce. Uvnitř skříňky pod umyvadlem 
s výřezem kolem sifonu byly použity plnovýsu-
vy, takže byl využit každý centimetr. Na méně 
exponované stěně byla aplikována vinylová 
tapeta ve zlaté barvě, před kterou dominovala 
volně stojící vana.

Jednolitý povrch díky kompaktu
Poslední místností byla kuchyň spojená s jídel-
nou a obývací částí. Zde byla položena stejná 
krytina jako v koupelně, a to bez jakýchkoliv 
přechodových lišt. Kuchyň byla kompletně 
vybavená plnovýsuvy, které korespondovaly 
s pohledovými částmi. Odolná dvířka t.acrylic 
v bílé a tmavě šedé barvě doplnil zlatý kovola-
minát, který byl použit i jako obklad v obývací 

Postel byla celočalouněná a potah byl použit 
nejen na lůžko, ale i na taburet a křesílko. 
Druhé křesílko mělo potah barevně stejný, 
avšak s jiným dekorem. Noční stolky vedle 
lůžka byly rozměrově jiné, stejně tak byly jiné 
i lampy nad nimi. Barevnost však byla totožná 
a celek vypadal velmi zajímavě a rafinovaně. 

V ložnici najdou využití i plnovýsuvy
Za pozornost stála i šatní skříň. Korpusy 
a dvířka ladily s nočními stolky. Dvoje skříňová 
dvířka byla navíc prosklená a prosvícená. 
Na skleněné výplni byl aplikován digitální tisk, 
jehož vzor ladil s dekorem potahu na lůžku. 
Noční stolky i skříň byly vybaveny plnovýsuvy, 
které barevně ladily s tmavošedými čelními 
plochami – tmavě šedou. Akcent zlaté se obje-
voval na tyrkysovém potahu, ladil s nástěnnou 
dekorací, jakož i ovládacím ventilem zajímavé-
ho radiátoru.

Nebojte se experimentovat  
s netradičními materiály
V koupelně byl použit netradiční obklad. Šlo 
o speciální laminát určený do prostor se zvý-
šenou vlhkostí. Na obklad barevně navazovala 
skříňka pod umyvadlem, která byla rovněž 
vyrobena na míru. Zajímavostí byl digitální 

části. Pracovní desku zvolila designérka 
z kompaktu. Kompaktní deska umožňuje 
instalaci dřezu spodní montáží, a tak nevzni-
kají na povrchu žádné přechody ani spáry. 
Barevnost materiálů plynule přecházela od 
jídelní části, kde stůl navazoval na ostrůvek, 
až do obývacího pokoje. Zde byly dva menší 
konferenční stolky vybavené plnovýsuvy.

Polštáře i židle ze stejné látky 
Pohovka byla vyrobena v jemné pastelové 
růžové barvě a doplněna o výrazné polštář-
ky. Látka na polštářcích byla použita i na 
čalouněných židlích u jídelního stolu. Svítidla 
byla v tomto případě čistě bílá a působila 
velmi elegantně a decentně. Kdo si sáhl 
na kusový koberec, zajásal. Takovou heb-
kost byste nečekali. 

TIP DESIGNÉRKY:

Kombinujte látky z jedné kolekce.

Přesný rozpočet 
včetně dalších 
informací naleznete 
na www.vzorovy-byt.cz, 
kde si můžete 
prohlédnout nebo 
stáhnout publikaci 
s dalšími tipy a radami.

TIP DESIGNÉRKY: 

Snažte se sladit materiály na doplňcích v koupelně s povrchem 
baterií. Volte jednotný design i povrch. 
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Malá soukromá mlékárna, 
která i pro svá hospodářská 
zvířata vsadila na atraktivní 
architekturu a komfortní 
prostředí. Molkerei Metzler, 
ukázka moderní agroturistiky. 

TEXT VERONIKA KOTRADYOVÁ, ZMG FOTO VERONIKA KOTRADYOVÁ

Fenomén Vorarlberg 
Inspirace pro řemeslníky, 
designéry a všechny Čechy

Až 30 tisíc návštěvníků z oblasti designu, architektury a dře-
vostaveb přiláká každoročně spolková republika Vorarlberg 
v Rakousku. Čím je výjimečná? Současnou moderní architektu-
rou ze dřeva, která z ní v posledních desetiletích udělala feno-
mén! V této nejzápadnější spolkové republice vznikají jedny 
z nejkrásnějších a nejprogresivnějších současných dřevosta-
veb, citlivě zakomponovaných do původní výstavby. 

Vše z místních zdrojů
Výjimečnost architektury ve Vorarlbergu 
se dá vyjádřit třemi L: stavby jsou navr-
hovány Lokálními architekty, realizovány 
Lokálními dřevo-stavbařskými a stolařský-
mi společnostmi a postaveny z Lokálního 
dřeva. Obecní a městské veřejné stavby 
jsou samozřejmě realizované stejným 
způsobem. Tak můžete v zastrčených 
vesničkách najít architektonické skvosty 
v podobě muzeí, obecních domů, škol 
a školek, požárních stanic, kaplí, vyhlídek, 
autobusových zastávek či dokonce teplá-
ren na biomasu. 

Od tradičních „Holzstube“  
po moderní stavby
Současnou podobu Vorarlbergu můžeme 
definovat jako spojení moderního desig-
nu, architektury a lokálního patriotismu, 
jakož i spojení místního, výrazně rozvinu-
tého řemesla zaměřeného převážně na 
zpracování dřeva. Tento fenomén začal 
být očividný koncem 90. let. Do té doby 
většina stolářství vyráběla dříve tradiční 
tzv. Holzstube, něco jako tzv. slovenské 
izby. Ty mají i nadále své zastoupení 
při zařizování tradičních penzionů a re-
staurací. Paralelně však architekti a desig-
néři začali úzce spolupracovat s místními 
řemeslníky při vytváření moderních 
dřevostaveb a interiérů. 

Síla ve spojení designéra 
s řemeslníkem
V 90. letech si řada výrobních dřevařských 
společností a řemeslníků uvědomila, že 
buď budou spolupracovat a držet spolu, 
nebo to bude znamenat jejich zánik. Tak 
vzniklo v regionu Bregenzerwald sdru-
žení a koncept pro společný showroom 
Werkraum v Andelsbuch. 
Dokonalému spojení moderního designu, 
architektury a zpracování dřeva a ostat-
ních místních materiálů pomohla i soutěž 
Handwerk + Form. Pořádá se od 90. let. 
Přihlášená díla se později také vystavují 
a týkají se produktů, které vznikly ve 

Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Působí na Fakultě architektury STU 

v Bratislavě. Přednáší po celém světě, 
od USA, přes Švédsko, Finsko až po Nový 

Zéland. Zakladatelka BCD lab (Body 
Concious Design laboratory).
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spolupráci profesionálních designérů 
s místními řemeslníky. Soutěž má velkou 
publicitu a přímo propaguje právě 
tradiční i moderní profesionalitu 
při tvorbě produktů.

Lidé prahnou po lokálním 
a řemeslném
Snaha zvýšit svou kupní sílu 
a zároveň i hrdost a lokální 
patriotismus vede místní 
obyvatele k tvrdé práci. Mají 
často i několik zaměstnání, 
aby mohli investovat do svých 
příbytků vytvořených z místních zdro-
jů. Tím nechávají peníze přímo ve svém 
mikroregionu, často ve své komunitě. 

Bregenzerwald je díky své tradiční archi-
tektuře či krojům stále jakoby autonomní 
oblastí, specifickou i v rámci Vorarlbergu. 

Pro tuto oblast je typický drobný 
oválný šindel, který se používá 

na obklady fasád i střech. 
Dále jsou to plisované 
černé dlouhé kroje se 
zlatými prvky, jejichž hod-
nota dosahuje až statisíců 
korun a místní obyvatelé je 

stále nosí. 

Kvalita pro člověka i kozu
Mezi dřevinami zde jednoznačně 

vyniká modřín. V interiéru je to zase boro-
vicová limba, kterou využívají i na výrobu 

kosmetiky a ochucování jídel. Z borovi-
cové limby bylo například zhotoveno i inte-
riérové vybavení stájí pro kozy v mléčné 
výrobně Metzler. Kozy tam mají komfort 
díky podestám a pelíškům a dokonce 
i mechanizovaným masážním kartáčům. 
A to vše s cílem vytvořit pro kozy optimál-
ní životní podmínky, tak aby dávaly kvalitní 
mléko na zpracování mléčných výrobků 
a výrobu kosmetiky.

Mít to nejlepší a ne nejlevnější
Za tímto jevem stojí významná podpora 
spolkové vlády, neuvěřitelná uvědomělost 
lokálních komunit, které dokáží stavět 
z obecních peněz kvalitní moderní archi-
tekturu. Zejména jde o veřejně přístupné 
občanské stavby, jako jsou školy, školky, 
komunitní centra, obecní úřady, muzea, 
požární zbrojnice. V těchto případech 
nevítězí potřeba postavit co nejlevněji, 
ale co nejlépe. Obyvatelé si uvědomují, 
že tento přístup formuje jejich budoucí 
generaci a podporuje tak udržitelnost 
kulturních hodnot regionu. Zároveň 
zde pozorujeme významnou podporu 
při vzdělávání mladých řemeslníků 
na středních odborných školách. 

Zde nevítězí potřeba 
postavit co nejlevněji, 

ale co nejlépe.

Jednoduchá kaplička Salgenreute 
v blízkosti vesničky Krumbach, kterou 
podle projektu Bernardo Bader 
Architekten postavili svépomocí místní 
obyvatelé. Interiér je z jedle, konstrukce 
a fasáda z modřínu. 

Interiér společného showroomu Werkram, 
který sdružuje cca 80 společností a řemeslníků 

z oblasti Bregenzerwald. Vyšší skříň 
inspirovaná místním plisovaným krojem, která 

je určena i na jeho uschování. 
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Tajemné zákulisí
interiérového designu aut

času a energie, je sluch. 
Designéři si doslova 
hrají například s tvarem 
dveří, materiálem těsnění či 
technologií jejich uchycení, 
aby výsledný zvuk při zaví-
rání dveří bylo příjemné „ťuk“. 
V reklamních spotech můžete 
vidět vysportovaného pána či 
šarmantní dámu, jak po vystoupení 
z auta zavřou dveře a jejich zvuk 
dodá spotu tu správnou tečku. Další 
tah na bránu!

Na dotek příjemný
Největším orgánem na těle člověka 
je kůže. Může jí mít až dva metry 
čtvereční. Designéři v automobi-
lovém průmyslu si to také dobře 
uvědomují a další smysl – hmat – je 

Interiér, který působí na všechny 
smysly
Bezpečnost a spolehlivost aut je 
dnes u všech typů a značek na 
vysoké úrovni. To, co nakonec auta 
prodává, je komfort a vábivý design. 
Automobilové společnosti investují 
miliony eur do designu aut, aby 
přinesly na trh výjimečnost, která jim 
zajistí prodejnost. Například Peugeot 
investoval při budování nového 
designérského centra 165 milionů 
dolarů. Ostatní značky za ním ani 
trochu nezaostávají. Design – to není 
jen přední maska. To, co ve finále 
rozhoduje, je komfort a důmyslný 
interiér. Auto přece jen máme na jež-
dění a ne jen ke koukání. 

Na co všechno designéři myslí, 
aby se člověk za volantem cítil 
dobře?
Značka Audi má již 20 let tzv. tým 
odborníků na vůně, kteří provoňují 
všechny komponenty od kabiny 
přes gumové těsnění až po okrasné 
lišty, dokud je nenamontují. Vedoucí 
tohoto oddělení Heinz Stahl tvrdí, že 
pokud klienta ruší zápach, nedokáže 
se soustředit ani na komfort, ani na 
celkový vzhled interiéru. 

Ťuk, který vás dostane
Dalším ze smyslů, do kterého se 
v automobilovém průmyslu inves-
tuje nemálo finančních prostředků, 

motivací, která je vede k neustálému 
vývoji nových povrchů. Zatímco znač-
ky, které jsou dostupné pro běžné 
lidi, investují do speciálních povrchů 
plastů, luxusnější modely mají inte-
riér vybaven kůží či palubní desku 
ze dřeva. Například v luxusních 
limuzínách Bentley Continental GT 
se vyrábějí ručně, z nejkvalitnějšího 
ořechového dřeva a kůže. 

Vzhled jako poslední gram na 
miskách váhy
Pokud se člověk v autě cítí dobře, 
je schopen svou pozornost zaměřit 
i na působivý vzhled. I zde platí – 
oblý jako příroda nebo ženské tělo. 
Designéři se snaží celkově propojo-
vat neměnící se zásady s novinkami 

v interiérovém designu. Designér 
Günak tvrdí: „Nudný design je ris-
kantní.“ Tlak v této oblasti paradoxně 
vyvinuly levnější značky, jako Renault 
a Citroën, které díky velké pozornosti 
věnované designu aut zásadně 
zvýšily svůj prodej, a předběhly tak 
silné značky, jako Volkswagen či 
Toyota. Designér Günak razí zásadu, 
že „auto bez osobnosti nemá šanci 

v budoucnu uspět.“
A to je už pro každou 

značku opravdová 
výzva. Inspirací 

jsou modely, které přesáhly svou 
dobu, jako například Bugatti Royal 
nebo Rolls-Royce Phantom z 30. 
let minulého století. 

Pole nekonečných možností
To, co dnes otevírá pole nekoneč-
ných možností, jsou technologie. 
Díky stále dokonalejším typům diod 
mohou designéři navrhovat nové 
formy zadního osvětlení. Kabriolety 
mohou mít skleněnou i kovovou 
sklápěcí střechu. Výzvu rovněž 
představuje skloubení minimalismu 
palubní desky a širokých možností 
použití elektroniky v automobilu. 
Poskytnout uživateli mnoho možností 
a přitom zachovat jednoduchost 
ovládání. 

TEXT ZUZANA MATÚŠOVÁ GIRGOŠKOVÁ
FOTO SHUTTERSTOCK

Technická řešení v automobilovém prů-
myslu jsou v současnosti prakticky stejná. 
Rozhodujícím se stal obal, neboli 
design. O tom, zda bude mít 
auto nového majitele, 
rozhodují nenápad-
né, a přitom zásadní 
detaily. Zatajte dech 
a nahlédněte do záku-
lisí, v němž jde o hodně!
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TEXT ZMG 
FOTO MARTIN BALÁŽ

Futuristické modely 
z velkých evropských 
autosalonů i na Autosalonu 
Bratislava 2019

Co se ukázalo v designu na 
letošním Autosalonu Bratislava 
jako příznačné? 
Myslím, že právě kontinuální vývoj 
designu a výbavy oblíbených mo-
delů, zejména v nižší střední třídě. 
Kompaktní hatchbacky a jejich 
odvozeniny v podobě kombi či SUV 
jsou stále atraktivnější. Přinášejí 
nové technologie, například v osvět-
lení nebo multimediálním systému. 

O takzvaném designu dopravy jsme si popovídali 
s člověkem, který spolu se svým týmem a studenty 
ovlivňuje to, jak budou auta vypadat v budoucnu. 
Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD., je designér a odborný 
asistent Ústavu designu FA STU v Bratislavě. Je to 
odborník, který sleduje nejnovější trendy a vede 
mladou generaci budoucích designérů.

Jaké jsou nejnovější trendy 
v designu dopravy?
Sledujeme nástup elektromobili-
ty, stále častěji jsme ohromováni 
možnostmi autonomní jízdy 
a sdílené mobility. Auto je objekt 
a jakkoli se snažíme akceptovat 
fakt, že je to věc běžné spotřeby, 
stále v nás vzbuzuje emoce. A to 
bylo vidět i na autosalónu.

Která auta na autosalonu pře-
kvapila a čím?
Samozřejmě, kdo chce mít stále 
aktuální přehled, měl by se zajímat 
o všechny novinky. Právě na auto-
salonu se koncentrují na jednom 
místě. Každý si je může porovnat, 
případně vyzkoušet. Čas od času 
se i na bratislavském autosalonu 
objeví futuristické koncepty velkých 
evropských autosalonů. V tomto 
případě jeden přivezl Renault 
pod názvem Trezor. Jeho design 
mě překvapuje pokaždé, když ho 
vidím.

Jaké nové materiály přicházejí 
na automobilový trh?
Pokud jde o exteriéry, zmínil bych 
stále vyšší podíl hliníku, nebo 
pokusy využít kompozitní materiály. 
U luxusních a koncepčních modelů 
i exotičtější variace. V interiérovém 
designu je úspěchem využití měk-
čených plastů i v nižších kategori-
ích. Výraznou vizuální materiálovou 
roli hrají povrchy informačních dis-
plejů, které zaplavují interiéry všech 
kategorií. U futuristických konceptů 
se můžeme setkat i se zvláštními 
recykláty kůže, plastů či papíru. 

Které barvy jsou aktuálním 
trendem a které povrchy patří 
mezi nejoblíbenější?
Řekl bych, že v posledních letech 
je zájem o matný povrch karoserií 
a pastelové odstíny. Pokud se 
chce značka zviditelnit, použije 
na své novince i živější barvu, aby 
vyzdvihla její originalitu. Stále jsou 
populární i dvoutónové barevné 
kombinace.

Která značka a typ auta je 
pro vás vzorem udávajícím 
trend ostatním a proč?
Jsem „alfista“, takže jednoznačně 
italské Alfa Romeo. Jeho styl se 
ztotožňuje s mou osobní filozofií. 
Ale protože působím na Ústavu 
designu FA STU v Bratislavě a spo-
lečně s kolegy a mými studenty se 
věnujeme i automobilům, myslím, 
že trend udáváme my :). Jen jsme 
možná médii a společnostmi 
– nechci říct nedoceněni – ale 
neobjeveni. V souvislosti s letošním 
autosalonem však naše díky patří 
agentuře SARIO. Ve spolupráci s ní 
jsme na něm nechyběli v rámci 
expozice Elektromobilita Slovensko 
DOBRÝ NÁPAD. Martin Baláž spolu s vystavujícími studenty ze svého ateliéru, FA STU v Bratislavě, 

na akci Elektromobilita & Slovensko Dobrý nápad. 

Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD.
Designér a odborný asi-

stent Ústavu designu 
FA STU v Bratislavě
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Otevřete bránu do světa nábytku

TEXT ZMG FOTO DÉMOS TRADE

Vytvoření funkčního, přehledného a přitažlivého 
portálu vyžaduje velký kus práce. Na sestavování 
portálu Démos24Plus strávil celý tým 
programátorů tisíce hodin. A výsledek?

Na počítači, tabletu či mobilním telefonu
Nový portál připravoval celý tým pracovníků 
více než rok. Krušné chvíle přinesly své ovoce 
a na portálu dnes zákazník efektivně najde 
více než 50 tisíc produktů. O projektu nám 

ZAČÍNÁME!
Přihlásit se můžete z mobilního telefonu, 
tabletu či počítače a zobrazení se vždy při-
způsobí. Totéž platí i pro všechny prohlížeče.

PAMATUJEME SI ZA VÁS
Na hlavní stránce se vám vždy zobrazí vaše 
oblíbené či naposledy zobrazené produkty.  
Platí to i pro nejčastěji nakupované produkty.

OKAMŽITÉ VYHLEDÁNÍ
Do fulltextového vyhledávače zadejte klíčové slovo. 
Našeptávač vám nabídne možnosti. Pomohou vám 
i filtry, kterými si upřesníte vyhledávání v kategoriích.

VŠECHNY INFORMACE O PRODUKTU
Jednoduše se můžete podívat, jaké zboží a v jakém množství je na skladě, 
a to jak v lokálním i centrálním. Zboží se rezervuje přímo při objednávce, 
proto se nemůže stát, že si ho objedná někdo jiný. V detailu produktu na-
jdete související produkty, různé alternativy a například i tip na lepší cenu. 

1.
2.

3. 4.

Příběh o tom, jak začal nový 
pracovní život na Démos24Plus

Igor Gorný
Marketingový 
specialista
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zadat klíčové slovo a našeptávač nabídne 
produkty, značky nebo články, které ho 
obsahují. „K produktům jsme přidali i množství 
parametrů, aby bylo vyhledávání ještě jedno-
dušší.“ Ambicí portálu Démos24Plus bylo stát 
se komplexním nástrojem pro truhláře, což 
přineslo mnoho užitečných funkcí. Pro truhláře 
vznikla paralelně i příručka k jeho používání. 
„Zákazníci se v ní dozvědí podrobnosti o re-
gistraci či informacích na domovské stránce, 
dále jak pracovat s nákupním košíkem a co 
je potřeba k dokončení objednávky,“ říká 
Igor Gorný. Příručka navíc objasní i to, kde se 
nachází přehled o dokumentech a co všechno 
se dá spravovat v zákaznické sekci. 

řekl více marketingový specialista Igor Gorný. 
„Zjednodušili jsme ovládání a doplnili portál 
o funkce, které zákazníkům výrazně zjednoduší 
jeho používání. Například jsou lépe informováni 
o dostupnosti zboží, jakož i o jeho dodání,“ 
vysvětluje. V současném světě moderních 
technologií je nezbytností, aby si zákazník mohl 
portál pohodlně otevřít i na mobilním telefonu. 
„Zákazníci se mohou přihlásit z mobilního 
telefonu, počítače či tabletu. Zobrazení se 
přizpůsobí každému zařízení,“ dodává.

Stačí zadat klíčové slovo
Zákazníci nejvíce oceňují jednoduché vyhledá-
vání. Nyní stačí do fulltextového vyhledávače 

Příběh nikdy nekončí
Vývoj zákaznického portálu zde ani 
náhodou nekončí. „Už po jeho ofici-
álním spuštění jsme v prvních dnech 
přidali další vylepšení a funkce, o které 
zákazníci žádali.“ Základem bylo, aby 
se truhlář uměl na portálu pohybovat 
doslova až intuitivně a nemusel ztrácet 
čas zdlouhavým hledáním a přemýš-
lením. „Cílem se stalo zvýšení počtu 
pravidelných návštěvníků, a to stávají-
cích i nových. Dále přenesení většiny 
objednávek na web, což všem usnadní 
práci,“ dodává na závěr marketingový 
specialista Igor Gorný. 

FLEXIBILITA NAKUPOVÁNÍ
Můžete pracovat na více zakázkách, ve více košících, které 
si sami vytvoříte a pojmenujete. Objednávky můžete zaslat 
všechny najednou a ušetřit tak na dopravě.

JEDNODUCHÉ ÚPRAVY 
Všechny vaše firemní údaje, nastavení uživa-
telských práv a změny v kontaktních osobách 
uděláte rychle a jednoduše. 

CELÁ EVIDENCE ONLINE
Znamená to, že všechny vaše faktury, dodací listy a sledování 
zásilek najdete uložené v přehledných složkách. Stejně tak 
i dobropisy a zápočty můžete potvrzovat on-line.

NAVŠTIVTE PORTÁL  
www.demos24plus.com
A proklikejte si to všechno sami. Vaše 
práce nebyla nikdy jednodušší.

5. 6.

8.7.
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V každém rohu obou 
připravených desek 
naměříme od okrajů stejně 
vzdálené body.

Letí, letí, všechno letí, 
co má křídla...
Dřevěné letadélko
TEXT, FOTO, REALIZACE LUCIA HÔ-CHÍ, HAUSMAUS.SK

Zavěšené na stropě téměř jako během letu nebo 
připevněné na stěnu může dřevěné letadélko sloužit 
jako polička. Dětský pokoj by prostě takový měl být. 
Hravý, barevný a veselý jako jeho malí obyvatelé.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?

 Dřevo – desky o větší 
tloušťce, dřevěné 
tyče, dřevěná kolečka, 
dřevěnou vrtulku, 
odřezek ze silnější větve;

1

*Cena v Kč s DPH. Na uvedené ceny lze uplatniť partnerskou slevu.40 léto 2019
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Pomocí vrutů Spax přišroubuje-
me i jednotlivé části vrtule a le-
tadélko zavěsíme na provázek 
nebo jako poličku na stěnu.

Vyvrtáme šikmé vrty přibližně upro-
střed desek. Spodní lať ale nesmíme 
úplně provrtat. Budeme potřebovat 
delší vrták nebo si předem promys-
líme vzdálenost desek, aby se nám 
tyto šikmé díry podařilo vyvrtat.

Aplikujeme lepidlo a natlučeme 
dřevěné tyče i do těchto děr. 
Přebývající části upilujeme.

Namalujeme si letadélko i drobné 
součástky, které budou tvořit vrtuli 
a přistávací kolečka.

 spojovací materiál – lepidlo na 
dřevo (například Ponal Super 3), 
vruty Spax, kovové podložky;

 barvu – my jsme použili pastelové 
odstíny Colorlak barvy.

Do naměřených bodů vyvrtáme díry. 
Použijeme vrták o velikosti průměru 
dřevěných tyček. Ale pozor, desky 
nesmíme provrtat naskrz.

Do spodní latě vyvrtáme dvě 
díry. Na připravené dřevěné tyče 
přišroubujeme dřevěné kolečka 
s použitím kovových podložek. 
Použijeme lepidlo a zatlučeme 
tyče do děr.

Do děr aplikujeme lepidlo na 
dřevo a pomocí gumového kla-
diva natlučeme tyčky do latí tak, 
abychom je spojili.

2 3

5

7

4

6

8

40130
LEP-PONAL SUPER 3 750 g

223,95
270,98*
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Šikovné ruce 
budoucích truhlářů

Sofistikované sklopné 
schody či dětská skříň
Týmová práce, společná myšlenka, návrh a re-
alizace. V tomto duchu se nesla tato soutěž. 
Démos trade poskytl materiál a studenti uká-
zali, co umí. A že jim chuť do práce nechybí, 
nás přesvědčili svými výsledky. Do soutěže se 
přihlásilo několik škol z celého Slovenska.  

TEXT KOČVAROVÁ RENÁTA, ZMG FOTO DÉMOS TRADE

I vy máte pocit, že studenti mají ve svých rukách už 
jen mobilní telefon a tablet a vedou závody v rychlosti 
psaní zpráv? Někdy to tak zřejmě vypadá, ale studenti 
3 dřevozpracujících škol na Slovensku vyměnili své 
mobilní telefony za naše materiály a s radostí se vrhli 
do Soutěže s Démosem o nejlepší truhlářský výrobek. 

Odhodlání vyhrát hlavní cenu vyburcovalo tým 
SOŠ ve Zvolenu k pracnému a náročnému 
projektu sklopných schodů. Za nejkreativ-
nější nápad, vzhled a samotné zpracování 
získal v této soutěži 1. místo. Studenti ze 
SOŠ Krásno nad Kysucou získali pěkné 
2. místo za realizaci dětské skříňky, ze které se 
nyní těší děti v místní školce. Za těmito školami 
určitě nezaostávala ani Soukromá SOŠ Dolný 
Kubín, jejíž žáci vytvořili z našich překližek 
stojany na mapy. Ty si našly uplatnění ve škol-
ství. Každá realizace tedy spojovala kreativní 
myšlenku a praktické využití, což tvoří základ 
kvalitní truhlářské práce.

Démos trade podporuje 
i „Mladého truhláře“
Kromě vlastní soutěže podporuje Démos trade 
i další iniciativy. Například celostátní soutěž 
„Mladý truhlář“. „Uvědomujeme si, jak důležité 
je podporovat mladé, talentované truhláře,“ 
říká Renáta Kočvarová z marketingového od-
dělení společnosti. Podpořit i mladší generaci, 
která lásku k tomuto krásnému řemeslu teprve 
objevuje. „Chceme je podporovat, motivovat 
a věříme, že jednou z nich vyrostou mistři 
svého oboru,“ dodává na závěr. 

PODĚKOVÁNÍ:

Chtěl bych Vám ještě jednou 
mnohokrát poděkovat za realizaci 

soutěže pořádané Vaší společností. 
Žáci byli opravu nadšeni. Ještě 

se nesetkali s tím, že by se všem 
dostalo takové pozornosti ze strany 
soukromé společnosti. Už teď se 
těšíme na to, že se budeme moci 
zapojit do další soutěže, kterou 
bude vaše společnost pořádat. 

/Ing. S. Kuljovský, SOŠ Krásno nad Kysucou/

Dovolte mi, abych Vám touto cestou 
poděkoval za poskytnutou podporu 

při soutěži Mladý truhlář 2019, 
kterou naše škola organizovala. 

Velmi si ceníme Vaši pomoci 
a spolupráce při výchově mládeže. 

/Igor Pecha, ředitel SOŠ 
sv. Jozefa Robotníka/

kreativ
nější

proprac
ovanějš

í
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ší
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Jedinečná
soutěž

Stačí, pokud nám v termínu od 22. 7. 2019 do 18. 8. 2019 
na adresu inspiracia@demos-trade.com pošlete správné 
odpovědi na níže uvedené otázky.

Vyhrajte víkendový pobyt pro dvě osoby 
v oceňovaném hotelu MEZI PLŮTKY. 
Jeho jedinečný design  
pohladí vaši duši.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
V časopise jsme mimo jiné psali o tom, co je třeba před-
vídat při zařizování kuchyně, aby v ní nedocházelo ke 
kolizi. Otázka k tomuto článku: jaký nejčastější problém 
vzniká při nesprávném umístění horkovzdušné a mikro-
vlnné trouby v kuchyni? 

V jednom z článků píšeme o produktu, který najdete 
letos výhradně jen v nabídce Démos trade. Který to je? 

Držíte v rukou nové číslo časopisu Inspirace.  
Který článek vám přinesl nejvíce informací? 

Psali jsme i o novém portálu www.demos24plus.com.  
Už jste ho navštívili? Jak se vám s ním pracuje?

Tipněte si, kolik unikátních návštěv na portál 
Démos24Plus zaznamenáme v měsíci červenec 2019.

1

2

3

4

5

1. CENA
Víkendový pobyt  
v BOUTIQUE HOTELU  
MEZI PLŮTKY pro 2 osoby,  
v hodnotě 12 000,– Kč.

2. CENA Knihy o zdravém interiérovém designu 
a krásné zahradě bez dřiny. 

3.–5. CENA
Dárkové předměty Démos trade

VÝHERCE Z PŘEDCHOZÍHO ČÍSLA INSPIRACE:

Výhercem víkendového pobytu v hotelu Elizabeth v Trenčíně 
se stal pan Ján D. z Tachlovic. Srdečně mu blahopřejeme.

Útulný 
a zdravý
domov
pre každého 
přináší principy 
pro dosažení 
zdravého 
domova s tipy 
a nápady jak 
na to.

Ako mať krásnu
a jedlú záhradu
bez driny 
uvítá každý „líný“ 
majitel zahrady. 
Nabízí promyšlený 
systém, se kterým 
dosáhnete samočin-
nou zahradu.

SOUTĚŽ

12 000 Kč

o luxusní pobyt v BOUTIQUE 

HOTELU MEZI PLŮTKY

pro 2 osoby, v hodnotě
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Pohodlný přístup z kteréhokoliv zařízení

Snadná on-line registrace

Rychlé vyhledávání s našeptávačem

Parametrické filtrování v produktových kategoriích

Snadná práce s více košíky 

Přehledná práce s dokumenty 

a mnohem více ...

www.demos24plus.com

Otevřete bránu do světa nábytku

Nový portál Démos24Plus


