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Pro Vaši Výrobu i Prodej   Vám Pomoc nabízejí:
2G, spol. s r.o.                  přikrývky a polštáře

Lipov 300,  696 72  
Telefon: +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
• Lůžkové chrániče, futóny, podložky, přikrývky, polštáře, antist-

resové výrobky s karbonovými vlákny
• Doplňkové výrobky í

BS textil                             Ing. Bohuslav Voda
Strojírenská 9, 586 01 Jihlava,  
Velkoobchod s potahovými látkami a bytovým textilem, 
www.bs-textil.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

Dürkopp Adler 
DA Servis CZ s.r.o.,  
Korunovační 6, CZ-170 00 Praha 7 
tel.: +420 220 563 247, fax: +420 220 563 064,  
e-mail: elias@daservis.com  MO +420 602 456 530
Novinka firmy DA v roce 2013 
Nové stroje pro šití velmi silných  materiálů a pro ozdobné šití, jsou 
již vybaveny
novinkou v této kategorii - odstřihem nití a elektronickým  
ovládáním, které usnadňuje obsluhu stroje a manipulaci  
s materiálem.
Stroje byly prvně předvedeny na letošním TEXPROCESu  
ve Frankfurtu .

Fibertex Nonwovens, a.s.        Technické netkané textilie
Průmyslová 2179/20, 568 23 Svitavy 
E-mail: info@fibertex.com, www.fibertex.com  
Tel.: +420 461 573 211, Fax: +420 461 541 437
• Termicky pojená rouna 80 – 400 g/m2 (výplně matrací, 

sedaček a křesel, přikrývek a polštářů)
• Vpichované netkané textilie 80 – 230 g/m2 (spodní a skryté 

čalounění, krytí pružin, začišťovací materiály, materiály pro 
pružinové kapsy )

Groz-Beckert Czech s.r.o.,
U Sirkárny 252,  370 41 České Budějovice  
tel: 387 016 111, fax: 387 016 473  
e-mail: contact_gbcz@groz-beckert.com 
http: www.groz-beckert.com 
• výrobce jehel

Jilana a.s., 
Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava 
telefon: 567 313 090 
email: info@jilana.cz 
web: www.jilana.cz
Unikátní netkaná rouna pro čalouněný nábytek a matrace ze syn-
tetických i přírodních materiálů.

LEAR a.s.           
Pod sídlištěm 3, 603 00 Brno 
Tel.: +420 548 216 591, fax.: + 420 548 535 726 
e-mail: info@lear.cz, www.abclepidla.cz
Kontaktní osoba: Petr Chvátal,  
mobil + 420 734 312 698,  e-mail: chvatal@lear.cz
- Jsme jediný výrobce čalounických lepidel v ČR
- Hledáme vždy nejpřímější cestu jak řešit úkoly spojené s lepením
- Poskytujeme odborné poradenství v oblasti lepení
- Nabízíme individuální řešení podle podmínek a požadavků 

klientů
- Vlastníme certifikát řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 

9001"

M+M s.r.o.                        Ing.Milan Farbiak
Na Dolinách 45, 140 00 Praha 4 
Tel: +420  261 225 281, Fax: +420 241 402 262 
MO 606 705 562, e-mail: mfm@volny.cz 
zástupce firem:
Albrecht Bäumer: stroje a zařízení pro řezání a zpracování PUR pěn 
FillMatic: stroje a zařízení pro výrobu matrací 
Beckmann: stroje a zařízení pro výrobu matrací, přikrývek 
Grauff: stroje pro výrobu polyuretanových tyčinek a zpracování           
odpadů PUR pěn drcením
Stutznäcker: prošívací automaty pro výr. matrací, přikrývek a přehozů 
Spühl: stroje pro výrobu pružin a pružinových koster

Textilní zkušební ústav, s. p. 
Václavská 6, 658 41 BRNO 
www.tzu.cz  
e-mail: info@tzu.cz  
Tel.: 543 426 711
Textilní zkušební ústav – zkušební a certifikační autorita  
pro oblast textilního a nábytkářského průmyslu 

04.11. - 05.11. 2013
Místo konání:
Brno, BVV, a.s., výšková budova  
sály č.102, 103

Rámcový program:
04.-05. listopad 2013  
přednášky sál č.102, výstavky sál č.103, 
04. 11.   
Prezentace 8.30- 9.00 
Přednášky 9.00-16.00
16. Sněm Cechu čalouníků a dekoratérů 16.00-17.00
Od 17.30 Večerní odborné rokování před (grilování)  
a ve sklepech U královny Elišky, Mendlovo nám. č.1  
při cimbálu kapely SYLVÁN.  
Předpokládané ukončení do 24 hod.
05. 11.  
Přednášky 9.00-11.00 hod.,  
odjezd na exkursi do BPP Hájecká ul. 11, 618 00 Brno
předpokládané ukončení do 15.00
Diskuse průběžně 
Termín: 
Pondělí 04. 11. a 
úterý 05. 11. 2013

Zveme Vás k účasti na Mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2014,  23. - 26. 4. 2014.  
využijte možnosti slev z titulu členství v Cechu čalouníků a dekoratérů a termínovou slevu přihlášky do  30. 11. 2013
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prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi, 
zdarma 1 vystavující osoba) pro nečleny 1.300,- Kč,  
pro členy Cechu 1.000,- Kč.

7.    Večerní odborné rokování – místo „Vinárna u Královny 
Elišky“ 500,- Kč/osobu.

8.    Způsob úhrady: Platbu za vložné, laskavě, poukažte 
bankovním převodem nebo složenkou na: konto Cech 
čalouníků a dekoratérů u České spořitelny a.s., číslo účtu 
1357630309/0800, variabilní symbol 8013,  
IČO 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady 
(bankovní výpis) obdržíte fakturu – daňový doklad.  
Částky za nevyužité vložné se nevrací.  
Nejsme plátci daně z přidané hodnoty!

9.   POZOR! Slovenským účastníkům doporučujeme platbu 
v hotovosti proti potvrzení při prezentaci

10. Na přihlášce lze přihlásit i další účastníky.
11.  Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených 

přihlášek. Přijetí účastníka (firmy) nepotvrzujeme.
12.  Z konference není vydáván sborník. Části přednášek  

budou publikovány v DŘEVAŘSKÉM MAGAZINU.. 

do Vašich diářů:   
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu  
MOBITEX 2014 se jako součást  
„Stavební veletrhy Brno 2014“ koná  23.-26. 4 .2014

  Pořadatelé:
Veletrhy Brno, a.s.,
Cech čalouníků a dekoratérů

odborný garant:
Ing.Helena Prokopová
organizační garant:
Ing. Zdenka Šandová

organizační záštita:
Veletrhy Brno, a.s. 

kontaktní adresy:
Cech čalouníků a dekoratérů,
Ing. Helena Prokopová +420-602 558 554, 
Ing. Zdenka Šandová +420-777 094 084, 
 t./f./z. +0420-541 159 350, 
Výstaviště 1, 648 49 Brno
E-mail: cech_cal@volny.cz 
http: www.cech-cal.eu
Veletrhy Brno, a.s.,   
René Jurčík   MO +420-602 750 268,  
t.+ 420-541 152 997, f. 541 153 066, 
Výstaviště 1, 647 00 Brno 
E-mail: rjurcik@bvv.cz   
http: www.bvv.cz

konference je určena:
Všem odborníkům nábytkářského průmyslu, čalouněný náby-
tek od návrhu až po prodej, pedagogům, studentům. 
Přednášky jsou zaměřeny na novinky ze světových veletrhů 
nábytku a INTERZUM 2013, techniky, materiálů, technologií, 
ergonomii a další. Výstavky materiálů, nástrojů a funkčních 
šicích strojů.
informace   Pro Účastníky:
1.  Datum konání: 04.-05.11.2013, pondělí + úterý
2.   Místo konání:  

Brno, BVV, výšková budova sály  č.102, 103
3.   Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,  

poštou nebo E-mail: cech_cal@volny.cz  nebo faxem 
(+0420-541 159 350)  do 31.10.2013, (pro zajištění  
ubytování do 28.10.2013).

4.   Ubytování „Pension na Starém Brně“ OMEGA“, 
„PYRAMIDA“ všude cca 1000,- Kč/ 1 osobu, rezervace 
do 18.00 hod. POZOR! Kdo si nocleh objedná, musí 
náklady na ubytování uhradit i kdyby se neubytoval  
(fakturou). Noclehy  zajistíme předběžně, rezervaci  
sdělíme, platbu platí každý sám v penzionech.. 

5.    Vložné: 1.000,- Kč za 1 účastníka, pro členy Cechu 
čalouníků a dekoratérů 800,- Kč/1 účastníka, pro  
studenty a novináře na odborný program vstup zdarma.

6.    Poplatek za firemní prezentaci: Rozdávání prospektů  
u prezence 500 Kč/80 ks, výstavka včetně rozdávání 

časoVý rozVrh:   04. 11. 2013 - Pondělí
8.00-8.30  Instalace výstavek v sále č.103 + předání prospektů k rozdávání 

prezenci
8.30-9.00  Prezence, rozdávání prospektů, prohlížení výstavek
9.00  Ing. Helena Prokopová, René Jurčík, manager veletrhu MOBITEX 

Zahájení, pozvání na MOBITEX 2014 
Přednášky:
9.10  Josef Eliáš, DA Servis: „ Novinky šicích strojů Dürkopp Adler 2013,  

fenomén: zdobné šití a prošívání“ 
9.30   Ing. Petr Nasadil, TZÚ:  „Jak správně označovat materiálové složení tex-

tilních výrobků podle Nařízení EU č. 1007/2011“  
10.15  Přestávka s prohlídkou výstavek – na pohoštění zve  

Miroslav Bednář, PSČ 561 65, Jamné nad Orlicí 218,  
731 469 417, 465 649 120,  
email: calounictvi.bednar@seznam.cz, www.calounictvibednar.cz

10.45  Mgr. Hana Foltánková - Topiarzová, TREVIRA,  
„Trendy bytových textilií z materiálů TREVIRA pro rok 2014“

11.30  MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.: „Kancelářské pracovní sezení očima 
rehabilitačního lékaře“

12.15   Ing. Milan Farbiak, M+M:  
„Nový způsob nanášení lepidla při výrobě matracových jader“

13.00  Přestávka s prohlídkou výstavek 
13.30  Rüdiger Peter, OKE, SRN: „Praktická aplikace OKE prvků v moderním 

čalounění“
14.30  Ing. Alois Kuchař, Jilana a.s.: „Nové vlákenné čalounické materiály“
15.15 Ing. arch. Hynek Maňák, MENDELU Brno:  „Elektrické polohování  

sedacího nábytku“

16.00  16. Sněm Cechu čalouníků a dekoratérů  
(vstup volný pro členy a zájemce o členství):  

        • Důležité: Pro členy Cechu čalouníků a dekoratérů slevy  
na MOBITEX 2014 –  
(máme opět smlouvu s Veletrhy,a.s.) 

        • Hodnocení r. 2013 a Informace o průběhu vzdělávacího  
projektu, finální školení, další pokračování přednášek  
po ukončení projektu pro firmy 

        • Členské příspěvky pro r. 2014
17.00  Pokračování odborného rokování U královny Elišky,  

Mendlovo nám 1 (úhrada 500,- Kč/osobu) 

05. 11. 2013 - Úterý
8.30  Prezentace, prohlídka výstavek
9.00  Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., MENDELU Brno: 

„Novinky ze světových nábytkářských veletrhů 2013“  
10.00  Ing. Helena Prokopová:  

„Trendy čalounění na IMM a v Miláně 2013“
10.30   Odjezd na EXKURZI do   BPP, Hájecká 11, 618 00 Brno  

– kromě zajímavé prohlídky provozu prefabrikace  
PUR pěn pokračování k přednášce OKE – další vzorky,  
možnost diskuze členění čalouněných ploch,  
uzavírání potahů, další prvky, příklady  uplatnění

Předpokládané ukončení do 15.00 hod. 
Diskuse průběžně

INVESTICE 
DO ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ

Ano, rád(a) se zúčastním a závazně se přihlašuji na „16. Mezinárodní konferenci čal. a dek.“ 04.- 05. 11. 2013  

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

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

•závazně přihlašuji nocleh v  ………………………. pro  jméno ...... ..............................................................................

•závazně přihlašuji společenský večer 

•závazně přihlašuji firemní prezentaci (vystavování, rozdávání prospektů)

Na konto Cechu poukazuji za vložné, prezentaci, společenský večer částku…………………. ....................................................................

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

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

IČO   ................................................................................     DIČ............................. ............................................................................ 

tel/fax vč. předčíslí..................................................          Podpis odp. pracovníka .............. ................................................................                 

Potvrzujeme, že jsme uhradili vložné za účastníky v částce………………………………………...................….

bankovním převodem na účet u ČS č.ú. 1357630309/0800 v.s.8013     Dne………….....................………. 
Razítko fiRmy:

(titul,jméno, příjmení)

záVazná Přihláška - odPoVědní lístek


