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Pomoc Pro výrobu a Prodej nabízejí:
2G, spol. s r.o. přikrývky a polštáře

696 72 Lipov 300,  
tel. +420 518 338 091, fax. +420 518338 260,  
e-mail: glogarglipov.cz, www.2glipov.cz 
•  Šité výplně pro čalouněné výrobky plněné speciálními směsemi
• Zdobné kamínky – vzory nalepené na textil
• Proševy, přesné dílce i potahy na matrace 
•  Lůžkové chrániče, futóny, podložky, přikrývky, polštáře  

antistresové výrobky s karbonovými vlákny
• Doplňkové výrobky

BS textil s.r.o.  Ing. Bohuslav Voda
Strojírenská 9, 586 01 Jihlava,  
Velkoobchod s potahovými látkami a bytovým textilem 
MO 603484005,  
www.bstextil.cz,  bstextil@volny.cz
• Potahové textilie a koženky do dopravních prostředků, vysoce 

odolné, samozhášivé
• Potahové textilie a koženky pro zdravotnictví
• Akustické a nehořlavé textilie pro veřejný sektor (divadla, kina, 

hotely, restaurace atd.)
• Jednobarevné a žakárské plyše v provedení PAN, BA, VS
• Mikrovlákenné potahové textilie se semišovým, vlasovým nebo 

kombinovaným povrchem
• Žinylkové textilie, matracoviny, proševy, doplňková galanterie 

pro čalounění

DA Servis CZ s.r.o.  Ing. Jiří Krpec
Kralupská 1887,  
250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav 1 
tel.: +420 220 563 247, Mob. +420 602 456 530
e-mail: info@daservis.com; krpec@daservis.com  
Oficiální zastoupení průmyslových šicích strojů Dürkopp Adler v 
České republice. 
Nové sídlo firmy poskytuje lepší zázemí pro naše zákazníky při 
výběru vhodné šicí techniky, následný servis i prodej náhradních 
dílů. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Groz-Beckert Czech s.r.o.
U Sirkárny 739/3,  
370 04 České Budějovice  4     
Karel Pavelka Tel.: +420 720 978 137  
karel.pavelka@groz-beckert.com 
http: www.groz-beckert.com 
přední světový výrobce:
• průmyslových strojních jehel
• přesných součástek
• nástrojů, systémů a služeb pro výrobu a spojování textilních 

materiálů
• portfolio firmy čítá více než 70 000 typů výrobků
• firma působí ve více než 150 zemích světa a zaměstnává téměř 

9000 zaměstnanců

MiriSys Software s.r.o.
Na Slanici 444, 763 02 Zlín
Kontakt: Jana Horňáková, tel. 720 025 276
Email: info@mirisys.com, www.mirisys.com
Společnost se zabývá vývojem a prodejem CAD/CAM systémů 
určených pro čalounický, automobilový, obuvnický a oděvní 
průmysl.
Oblasti využití software:
• Fotodigitalizace šablon, kůží a materiálů s kárem

• Automatické polohování dílů do kůží a textilií
• Příprava a optimalizace dat pro CNC cuttery
• Využití projekce pro polohování a odebírání vyřezaných dílů
• Kompletní MRP systém pro plánování a řízení výroby

M + M s.r.o. 
Na Dolinách 45, 140 00 Praha 4 
Česká republika  
Kontakt: Ing. Milan Farbiak  
Mob.: +420 606 705 562
E-mail: mfm@volny.cz
• pily pro řezání PUR-pěn
• prošívací automaty
• stroje pro kompletní výrobu matrací
• stroje pro zpracování PUR-odpadů

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Průmyslová lepidla Brno
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno,
tel.: +420 548 422 275, 548 422 283 
e-mail: prumyslovalepidla@stachema.cz,  
www.stachema.cz, 
Kontaktní osoba:  
Petr Chvátal, mobil +420 734 312 698  
e-mail: chvatal@stachema.cz, 
• Poskytujeme odborné poradenství v oblasti lepení
• Nabízíme individuální řešení podle podmínek a požadavků klientů
• Vlastníme certifikát řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001

ROBEX DK, s.r.o.®
Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
e-mail: info@robex-dk.cz  
úst.: +420 499 321 109  fax: +420 499 621 124 
Vladimír Vaňura, obchodní zástupce MO 731 199 872 
e-mail vanura@robex-dk.cz 
web www.robex-dk.cz
• obchod pro čalouníky a krejčové
• řezací technika, 
• zakázková výroba strojů

Textilní zkušební ústav, s. p. 
Cejl 12, 602 00 Brno,  
tel. 543 426 711  
e-mail: info@tzu.cz, www.tzu.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Halamová,  
Marketing a vzdělávání, halamova@tzu.cz
TZÚ pro Vás zajistí:
• zkoušení v akreditovaných laboratořích textilní i nábytkářské  

výrobky
• certifikaci výrobků a systémů 
• vzdělávání

TREVIRA GmbH                 Mgr. Hana Foltánková
Trevira GmbH  
(Trevira CS marketing pro CZ, SK, PL) CZ-Brno,  
+420-725 593 473,  
trevira@email.cz, www.trevira.com 
Kancelář v ČR Brno,
Trevira GmbH, Germany, je výrobce permanentně těžce vznětlivých 
vláken a přízí pro atraktivní, high-end smluvní textilie pod světově 
známou značkou Trevira CS
•  nejširší výběr těžce vznětlivých smluvních textilií na světě  

www.treviracs-net.com
•  trvale těžce vznětlivé bez použití dodatečných úprav

12. 9. - 13. 9. 2022

Místo konání:
Veletrhy Brno, a.s.,  
výšková budova, sály č. 102, 103 
Mendelovo muzeum a Mendelův pokoj

Rámcový program:
12. 9. 2022 před. sál č. 102, firem. prez. sál č. 103   
8:30- 9:00   Registrace účastníků 
9:00-15:30  Přednášky a firemní prezentace 
15:30-16:30 Členská schůze CČDT 
Od 17:00  Večerní odborné rokování,  
Mendlovo nám. 20, „Pivovarská restaurace TRIPOLY“,  
pivo i ochutnávka moravských vín 
13. 9. 2022 před. sál č. 102   
8:30- 9:00   Registrace účastníků 
9:00-10:15  Přednášky a firemní prezentace 
Od 10:45  Exkurze do „Světa otce genetiky“
Termín: 
Pondělí a úterý 
12. 9. - 13. 9. 2022

V březnu 2023, od středy 2. 3. do soboty 4. 3. 2023, přijměte pozvání na veletrhy do Brna,  
na MOBITEX 2023 – Veletrh nábytku a interiérového designu   

téMa: „ Výroba a prodej kvalitního a bezpečného veškerého nábytku,  čalouněného  
i nečalouněného, matrací a dekorací“
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.4.    Znalci jmenovaní soudem obdrží (na vyžádání) pot-
vrzení o absolvování školení.

5.    Vložné a vstupné: Přednášky bez vložného, vstupné 
Mendelovo muzeum 160,- Kč, novináři zdarma  
Večerní odborné rokování – 700,- Kč za účastníka. 

6.    Poplatek za firemní prezentaci: Rozdávání prospektů  
u prezence 500 Kč/80 ks, výstavka včetně rozdávání 
prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi) 
pro nečleny 2.500,- Kč,  
pro členy Cechu a KČN 1.800,- Kč.

7.    Způsob úhrady: Platbu, laskavě, poukažte bankovním 
převodem nebo složenkou: konto Cech čalouníků a 
dekoratérů a truhlářů u KB a.s., číslo účtu  
107-8241550237/0100, variabilní symbol 12622,  
IČ 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady 
obdržíte fakturu – daňový doklad. Nevyužité částky se 
nevrací. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty!

8.   POZOR! Slovenským účastníkům doporučujeme platbu 
v hotovosti proti potvrzení při prezentaci, nebo banko-
vním převodem, na účet odesilatele

9.   Ubytování si v hotelu OMEGA objednejte sami do 5. 9., 
hradíte sami při příchodu, Hotel OMEGA, Křídlovická 19 
b, 603 00 Brno, Tel: +420 543215152  e-mail: recepce@
hotelomega.eu (možnost parkování za úhradu v hotelové 
garáži)

Zveme členy a ostatní odborníky/znalce (tex-
til, usně, dřevo) jmenované soudem, 
nábytkáře, čalouníky, truhláře, dodavatele 
materiálů, strojů a zařízení, obchodníky, peda-
gogy, žáky, studenty a zástupce médií na kon-
ferenci zaměřenou na bezpečnost nábytku a 
interiérů, nové technické normy, zkoušení 
nábytku, nejnovější šicí stroje Dürkopp Adler, 
design, nové materiály a technologie, která se 
uskuteční ve Výškové budově BVV 12. 9. 2022 
a ráno 13. 9. 2022 přednášky, dále přesun do 
Mendelova muzea. 
Pořadatelé:
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
Veletrhy Brno, a.s.,  
Klastr českých nábytkářů, družstvo
odborný garant:
Ing. Helena Prokopová
Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
RNDr. Pavel Malčík
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

organizační garant:
Ing. Zdenka Šandová
Ing. Iva Halamová
Ing. Michala Mešková
Ing. Kateřina Samiecová

organizační záštita:
Veletrhy Brno, a.s.
Klastr českých nábytkářů, družstvo

kontaktní adresa:
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
Ing. Helena Prokopová +420 602 558 554 
Cejl 480/12, 602 00 Brno 
E-mail: cech@cech-cal.eu 
www.cech-cal.eu, www.cechcal.eu

inFormace   Pro ÚčastníkY:
1.  Datum konání: 12. - 13. 9. 2022, pondělí + úterý
2.   Místo konání:  

BVV, 12.- 13. 9. Výšková budova sály č. 102, 103,  
večerní rokování Mendlovo nám. č. 20, Starobrno,  
restaurace, 13. 9. od 10:45 exkurze do Mendelova muzea 
a Mendelova pokoje

 3.   Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,  
poštou nebo E-mail: cech@cech-cal.eu  do 8. 9. 2022, 
Na přihlášce lze přihlásit i další účastníky. Přijetí 
účastníka (firmy) nepotvrzujeme, přijďte. Respirátory 
jsou dobrovolné. Sály jsou vysoké, dobře větrané, 
bezpečné.

časový rozvrh:   12. 9. 2022 - Pondělí

8:00-8:30  Instalace firemních výstavek v sále č. 103, předání firemních 
prospektů k rozdávání 

8:30-9:00  Registrace účastníků, rozdávání prospektů, prohlídka firemních 
výstavek

9:00  Ing. Helena Prokopová a Ing. Pavel Malčík a Ing. Martin Škarka:  
Zahájení konference a pozvání na MOBITEX 2023

9:05  Ing. Jiří Krpec, DA servis: „Využívání integrovaných šicích pracovišť pro 
zefektivnění výroby“ 

9:40  Karel Pavelka: „GROZ- BECKERT  SAN®  - Strojně šicí jehly pro speciální 
použití“

10:25  Přestávka s prohlídkou výstavek 
10:45  Vladimír Štork, TZÚ: „Dekorační a potahové textilie pro bezpečný in-

teriér"
11:10  Mgr. Hana Foltánková, TREVIRA:   

„Samozhášivý textil zvyšuje bezpečnost a krásu interiérů“
11:45  Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D, MENDELU:  

„Antibakteriální povrchové úpravy nábytku“ 
12:10  Mgr. Radek Ryšánek, Ph.D., MENDELU:  

„Když nábytek mluví - kabinet s Metamorfózami ze zámku  
v Rájci nad Svitavou“

12:35 Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., TZÚ, s. p.:  „Ergonomie – rozměry – bezpečnost 
kancelářského sedacího nábytku“

13:10  Antonín Šilhavík, BeA:  „Sponkovačky v detailech a bezpečnost práce“
13:35  Přestávka s prohlídkou výstavek
13:50  Ing. Michal Kamas, Agerit s.r.o. – výrobce systému eMISTR:  

„Nejčastější chyby malých výrobních firem při realizaci zakázek“ 
14:15  Juraj Veselovský, BPP spol. s r.o.:  

„PUR pěny – druhy a uplatnění“ 
Diskuse průběžně 
14:45  Ing. Helena Prokopová, CČDT a MENDELU: „Stabilita sedacího a 

stolového nábytku“
15:30 - 16:30  25. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
17:00  Pokračování odborného rokování Mendlovo nám. 20, Pivovarská  

restaurace TRIPOLI, 700,-Kč/osobu, nejen jídlo a pivo,  
ale i degustace moravských vín 

13. 9. 2022 - Úterý 
8:30 - 9:00 Registrace účastníků a prohlídka firemních výstavek
9:00  PhDr. Dagmar Koudelková, MU: „Novinky z Milána 2022“  
10:15  Přesun do Mendelova muzea:  
Od 10:45 Komentovaná exkurze do „Světa otce genetiky“ 

Předpokládané ukončení do 14:00 hod“ 

Závazně se přihlašuji na „4. Mezinárodní konferenci čal. dek. a truhl. “ 12. a 13. 9. 2022   

Účastník………………………………………………………....................... ..............................................................................   

Spolu s osobami  ..........................………………………………………. ..............................................................................   

•závazně přihlašuji večerní rokování  ……………………….............................................................................................

•závazně přihlašuji firemní prezentaci (vystavování, rozdávání prospektů) ................................................................. 

•žádám o vystavení potvrzení o školení

Na konto Cechu poukazuji za prezentaci, večerní rokování, částku…………………. .................................................................................

bankovním převodem……………....................................    (uhradím v hotovosti při prezentaci)……………….. .........................................

Firma (přesná fakturační adresa)........................………………………. ..................................................................................................... 

IČ   ......................................................................................             DIČ ........................ ..................................................................... 

MO vč. předčíslí...................................................................         email: .............. ...............................................................................                 

Potvrzujeme, že jsme provedli úhradu   …………….........……       v částce  .............................................………………….....................….

bankovním převodem na účet u KB, a.s. číslo účtu 107-8241550237/0100, VS 12622        Dne………….................…….

Razítko podpis:

(titul, jméno, příjmení)

závazná Přihláška 

GDPR (čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů sdělujeme,  
že emailové adresy, názvy, jména, příjmení a telefonický kontakt jsou jediná data, která o Vás uchováváme, a používáme je výhradně k zasílání informací a pozvánek na akce.


