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V expozici Klastru českých nábytkářů, družstvo (Hala 2, č. st. 03) své výrobky vystavovalo pět členů.  

 

Společnost DRUPOL, výrobní družstvo, která na českém trhu působí již přes 80 let, představila ikonu českého 

designu, lampičku tzv. bruselského stylu TALAMPA (č. 21616) určená pro milovníky strohého designu a 

účelnosti. Dalším představovaným produktem společnosti DRUPOL výrobní družstvo byl přenosný stojan na 

odkládání holí.  

 

Pro návštěvníky, kteří plánují rekonstrukci koupelny nebo neví, jaký nábytek do koupelny pořídit, připravila 

společnost Dřevojas, výrobní družstvo, tradiční výrobce českého koupelnového nábytku, expozici plnou 

zajímavých novinek, především kolekci MODULE s přírodním dekorem Organic, minimalistické umyvadlové 

desky, které vládnou současným trendům a oblíbenou kolekci BONO. 

 

Další tradiční český výrobce nábytku Dřevotvar družstvo se v rámci expozice zaměřil na prezentaci prostoru pro 

setkávání rodiny a přátel – velký jídelní stůl, který by měl být středobodem každého domova. Rozkládací 

varianta jídelního stolu z kolekce PORTE umožňuje délku stolu až 300 cm.  

 

Poctivé řemeslo a zkušenosti předávané z otce na syna jsou hlavními rysy společnosti Gerbrich, s.r.o. výroba 

dveří a zárubní. Návštěvníci si mohli prohlédnout výběr interiérových dveří a zárubní. 

 

Tradiční česká firma WOOD 4 EVER s.r.o. s mnohaletou zkušeností v oboru výroby nábytku z masivu představila 

jedinečné řešení interiéru s mimořádnou atmosférou. Cit pro dřevo i detail v kombinaci s technickými 

znalostmi a zkušenostmi dělá z firmy WOOD 4 EVER, s.r.o. opravdové mistry v oboru s láskou ke dřevu. 

 

Na stánku KČN byli dále prezentovány výsledky Vědecko-výzkumných projektů KČN - Výzkum, vývoj a inovace v 

nábytkářském průmyslu, které řeší KČN v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost.  

 

Po celou dobu konání veletrhu odborníci z Klastru bezplatně poskytovali také odborné poradenství zaměřené 

na výběr kvalitního nábytku. 

 

Věříme, že návštěvníci expozice Klastru českých nábytkářů měli možnost načerpat spoustu inspirace. Jménem 

předsedkyně klastru Ing. Lucie Haraslínové, Ph.D. děkujeme všem návštěvníkům, kteří se nenechali odrazit 

současnou situací a těšíme se na další osobní setkání v rámci jarního veletrhu FOR INTERIOR, který je 

plánovaný v termínu 25. – 28. 3. 2021. 
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