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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: glogar@2glipov.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, anti 

stresové 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

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: info@daservis.com   
kontakt: Petr Jech tel.: +420 602 209 553
Zveme na veletrh INTERZUM konaný v Kolíně nad Rýnem  
21. - 24. 5. 2019. 
Zde budou předvedeny nejmodernější průmyslové stroje pro šití, 
vyšívání a prošívání. 
Stroje pro šití velmi silných materiálů a pro ozdobné šití jsou  
vybaveny odstřihem nití a elektronickým ovládáním, usnadňující 
obsluhu stroje a manipulaci s materiálem.

LINAK C&S s.r.o.
Náves 37, 751 03 Majetín 
Tel: +420 581 741 814, Fax: +420 581 702 452 
Kontaktní osoba: Aleš Hudec MO +420 731 444 946  
E-mail: hudec@linak.cz, web: www.linak.cz
• Elektricky polohovací mechanismy,
• Vše pro ergonomická pracoviště,
• Komponenty pro nábytek, který se Vám přizpůsobí,
• Polohovací mechanismy pro ploché obrazovky,
• Motory (pohony) pro polohování lůžkových roštů

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Průmyslová lepidla Brno
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno,
Tel.: +420 548 422 275  
e-mail: brno.prodej@stachema.cz  
www.stachema.cz
Kontaktní osoba: Petr Chvátal, mobil +420 734 312 698 
e-mail: chvatal@stachema.cz,
• Výrobce rozpouštědlových čalounických lepidel
• Kaučukové lepidlo pro pomocné lepení a lepení PUR pěn
• Disperzní lepidlo pro čalounickou výrobu a výrobu matrací
• Tavná lepidla, PSA, tavné tyčinky
• Poskytujeme odborné poradenství v oblasti lepení
• Vlastníme certifikát řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001

M+M s.r.o. 
Na Dolinách 45, 140 00 Praha 4 
Česká republika
Kontakt: 
Milan Farbiak 
tel: +420 606 705 562, 
e-mail: mfm@volny.cz 
• pily a zařízení pro řezání PUR pěn 
• prošívací automaty

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. 
Václavská 237/6, 603 00 BRNO 3 
tel. 543 426 711, fax. 543 426 742  
e-mail: info@tzu.cz, www.tzu.cz  
tel.: 543 426 711
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Halamová,  
Marketing a vzdělávání, halamova@tzu.cz
TZÚ pro Vás zajistí:
• zkoušení v akreditované laboratoři 
• certifikaci výrobků a systémů 
• vzdělávání

TREVIRA GmbH                Mgr. Hana Foltánková
Trevira CS (CZ, SK, PL) Trevira GmbH, CZ-Brno  
tel.: +420-530 342 791  
MO: +420-725 593 473,  
trevira@email.cz, www.trevira.com 
Kancelář v ČR: Trýbova 12, CZ-602 00 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. 11. - 13. 11. 2018
Místo konání:
Veletrhy Brno, a.s., výšková budova 
sály č. 102, 103 a  
Technické muzeum

Rámcový program:
12. 11. 2018   
přednášky sál č.102, výstavky sál č.103
Prezentace 8.30- 9.00 
Přednášky 9.00-15.30
21. Členská schůze Cechu čalouníků  
a dekoratérů, z. s.  15.30 - 16.30
Od 17.00 Večerní odborné rokování před  
(grilování) a ve sklepech  
U královny Elišky, Mendlovo nám. č. 1  
při cimbálu kapely MAJERÁN
13. 11. 2018  
Přednášky na Výstavišti 9.00-10.30 hod.  
odjezd do Technického muzea 
Diskuse průběžně
Termín: 
12. 11. - 13. 11. 2018

V roce 2019, od středy 27. 2. do soboty 2. 3. 2019, přijměte pozvání na veletrhy do Brna,  
na MOBITEX 2019 – Veletrh nábytku a interiérového designu   
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prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi, 
zdarma 1 vystavující osoba) pro nečleny 2.000,- Kč,  
pro členy Cechu 1.500,- Kč.

6.    Večerní odborné rokování – místo „Vinárna u Královny 
Elišky“ Mendelovo nám.1,  650,- Kč/osobu.

7.    Způsob úhrady: Platbu, laskavě, poukažte bankovním 
převodem nebo složenkou: konto Cech čalouníků a 
dekoratérů u KB a.s., číslo účtu  
107-8241550237/0100, variabilní symbol 11018,  
IČ 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady 
obdržíte fakturu – daňový doklad. Částky za nevyužité 
vložné se nevrací. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty!

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

9.   Ubytování: Penzion na Starém Brně, Mendlovo nám. 1a, 
603 00 Brno,Tel.:+420 543247872,  
Mobil:+420 777567345, E-mail: info@penzion-brno.com 
Hotel OMEGA, Křídlovická 19 b, 603 00 Brno, 
Tel: +420 543215152 e-mail: recepce@hotelomega.eu 
(možnost parkování v hotelové garáži)

10.  POZOR! Kdo si nocleh objedná, musí náklady na uby-
tování uhradit i kdyby se neubytoval (fakturou). Noclehy         
zajistíme, rezervaci Vám sdělíme, platbu platí každý 
sám při ubytování.

11.  Z konference není vydáván sborník. Části přednášek  
budou publikovány v DŘEVAŘSKÉM MAGAZINU.

  cech čalouníků a dekoratérů, z. s.  
zve členy a ostatní :
odborníky/nábytkáře/čalouníky/dodavatele 
materiálů, strojů a zařízení/obchodníky/stu-
denty a média na 21. Mezinárodní konferenci 
čalouníků a dekoratérů s přednáškami o no-
vých materiálech, technologiích, designu před-
stavených na světových veletrzích 2017 a 
2018 v Kolíně n. R. Frankfurtu, Milánu a vý-
stavkami strojů, technologií, materiálů,  
která se uskuteční pod záštitou společnosti 
Veletrhy Brno, a.s., ve Výškové budově BVV v 
pondělí a úterý, dne 12. a 13. 11. 2018  
a pokračovat bude 13. 11. od 11.30 hodin  
v Technickém muzeu v Brně prohlídkou  
ke 100 letům republiky prohlídkou výstavy 
„Průmysl na Moravě 1918“.  

Pořadatelé:
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 
Veletrhy Brno, a.s., 
Textilní zkušební ústav, s. p.
Technické muzeum v Brně

odborný garant:
Ing.Helena Prokopová a Bc. Vladimír Štork

organizační garant:
Ing. Zdenka Šandová a Ing. Alena Capíková

organizační záštita:
Veletrhy Brno, a.s. 
kontaktní adresy:
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Ing. Helena Prokopová +420 602 558 554,   
t./f./z. +0420 541 159 350, 
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-Pisárky
E-mail: cech_cal@volny.cz 
http: www.cech-cal.eu

inFormace   Pro Účastníky:
1.  Datum konání: 12. - 13. 11. 2018, pondělí + úterý
2.   Místo konání:  

Brno, BVV, výšková budova sály  č.102, 103 a 
14. 11. od 11:30 hod. Technické muzeum v Brně, 
Purkyňova 105, Brno – Královo Pole

3.   Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,  
poštou nebo E-mail: cech_cal@volny.cz  nebo faxem 
(+0420 541 159 350) do 8. 11. 2018, (pro zajištění  
ubytování do 4. 11. 2018). Na přihlášce lze přihlásit i 
další účastníky. Přijetí účastníka (firmy) nepotvrzujeme, 
přijďte.

4.    Vložné: 1.300,- Kč za 1 účastníka/nečlena, 1.100,- Kč 
pro člena Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. pro studenty 
a novináře na odborný program vstup zdarma.

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

časový rozvrh:   12. 11. 2017 - 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  Zahájení konference a pozvání na MOBITEX 2019
9.05  Vzpomínka na Pepu Eliáše, DA servis, který navždy odešel 
9.15  Ing. Helena Prokopová: „Poznatky soudního znalce – nekvalita čalounění 

sedacího a lehacího nábytku“ 
9.40   Jan Duda, BPP spol. s r. o.: „OKE prvky, druhy a jejich použití v čalounění 

nábytku a dopravních prostředků“ 
10.15  Přestávka s prohlídkou výstavek a pohoštěním
11.00  Juraj Veselovský, BPP spol. s r. o.: „Měkké blokové polyuretanové pěny vy-

soké jakosti, ekologické“
11.30  Antonín Šilhavík, BeA CS, spol. s r.o.: „Proč máme víc typů průmyslových 

spon pro čalounění? Bezpečnost práce se sponkovačkami“
12.00   Ing. Miloslava Štachová, AZL Otrokovice s.r.o.: „Poznatky soudního znalce 

- vady usní a koženého čalouněného nábytku potaženého usní“
12.45   Ing. Jan Krejčí, STACHEMA CZ, s.r.o.: „Lepení koženky při výrobě 

čalouněného nábytku a renovaci autočalounění“
13.15   Přestávka s prohlídkou výstavek a pohoštěním
13.45  Mgr. Hana Foltánková, Trevira GmbH:  „Textilie pro vytváření moderního by-

dlení a pracovního prostředí: Trevira CS – bytové textilie funkční a krásné"

14.15  Ing. Vít Berger, Sørensen Læder:. „Představení nového sortimentu pota-
hových usní“ 

14.45  Ing. Helena Prokopová: „Dělicí stroje na potahové materiály BULLMER a 
šicí stroje Dürkopp Adler“

15.15  Seznámení s pilotní mistrovskou zkouškou hrazenou ze státního projektu: 
1.etapa „Mistr řemesla obor čalouník-dekoratér“, 2.etapa  
„Mistr řemesla obor truhlář“

15.30  21. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. 
        • Změna názvu Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. na Cech čalouníků, 

dekoratérů a truhlářů, z. s.“ 
        • Hodnocení r. 2018, blahopřání oceněným firmám, blahopřání Dkfm. J. 

Bernhardtovi k 80.narozeninám a  závěr roku oslav
        • Členské příspěvky pro r. 2019
17.00  Pokračování odborného rokování U královny Elišky, Mendlovo nám 1

13. 11. 2018 - Úterý
8.30  Prezentace, prohlídka výstavek
9.00  Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., MENDELU: 

„Novinky ze světových nábytkářských veletrhů 2018“  
9.50  Ing. Helena Prokopová:  

„Trendy čalounění na IMM 2018“
10.30   Odjezd do Technického muzea v Brně na výstavu „Průmysl na Moravě 1918“
Předpokládané ukončení do 14.00

Ano, rád(a) se zúčastním a závazně se přihlašuji na „21. Mezinárodní konferenci čal. a dek.“ 12. a 13. 11. 2018   

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

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

•závazně přihlašuji nocleh  ………………………. 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)........................………………………. ..................................................................................................... 

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

tel/fax vč. předčíslí..................................................          email: .............. ..........................................................................................                 

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

bankovním převodem na účet u KB, a.s. číslo účtu 107-8241550237/0100, VS 11018         Dne………….................……. 

Razítko fiRmy:

(titul,jméno, příjmení)

závazná Přihláška 


