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TISKOVÁ ZPRÁVA 

TON získal za své produkty další významné ocenění 

   

Bystřice pod Hostýnem, 5. prosince 2011 – Výrobce židlí a stolů TON získal další významné ocenění za 

své produkty. Nový věšák Tee od designéra Jana Padrnose a židle 002 od Jaroslava Juřici získali 

prestižní ocenění Interior innovation award 2012. Oba produkty tak splňují přísná kritéria jak na poli 

technického zpracování a praktického užití, tak i v oblasti moderního designu. Stejné ocenění získala 

v loňském roce barová židle RIOJA od Lounge Designdroup. TON tak navázal na řadu ocenění, které 

v letošním roce získal. Tím nejznámější je například Reddot design award 2011 pro křeslo MERANO 

nebo Honourable mention v rámci Reddot design award 2011 pro němého sluhu PETALO.    

 

 

Interior innovation award  

Soutěž Interior innovation award uděluje prestižní ocenění v oblasti 

interiového nábytku. Byla zahájena v roce 2002 na veletrhu IMM v Kolíně a 

pořadatelem je soutěže German design council. Prostřednictvím této soutěže 

se podařilo IMM Kolín a German design council vytvořit účinný nástroj, díky 

kterému získávají firmy přidanou hodnotu pro své produktu a zvláštní pozici 

na trhu interiového nábytku.  

 

 

Věšák Tee 

Věšák Tee pochází z dílny českého designéra Jana Padrnose. Je to naprostá novinka, která bude 

uvedena do prodeje na začátku roku 2012. Dle designéra se jedná o věšák, který půdorysně nezabere 

moc místa a přitom je velkokapacitní. Velkou výhodou věšáku je různá výšková úroveň, tudíž na něj 

dosáhnou i malé děti, což mnoho věšáků zatím neumožňuje. Věšák je určen pro ty, kteří mají rádi 

čistý minimalismus. Je plně funkční a k tomu využívá velmi málo prostředků, to jak materiálově tak i 

tvarově. 
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Židle 002  

Židle 002 vznikla jako vítězný návrh soutěže „Bentwood no limits“ (Ohýbání bez limitu), která 

proběhla u příležitosti výročí 150 let ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostýnem. Designér Jaroslav 

Juřica tak navázal na tradici Michaela Thoneta a při zachování komfortu a dokonalého designu, 

posunul jeho legendární židli č. 14, která se sestává z 6 dílů, o kus dál. Šest vydělil dvěma a vznikla 

002.  

  

 

 

Další informace: 

Mgr. Ivana Kocourková, marketing specialist  

tel.:    +420 573 325 460 

gsm:  +420 724 392 233 

email: ivana.kocourkova@ton.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TON a.s. 

Jsme TON, Váš výrobce židlí a stolů. Vyrábíme v místě, kde Michael Thonet roku 1861 položil základní kámen původní továrny THONET. 

Podle principu jejího zakladatele tak v Bystřici pod Hostýnem navazujeme na nejstarší výrobu ohýbaného nábytku. 

Dnes je TON českou akciovou společností vycházející z tradice řemeslného umění za současné aplikace nových trendů v nábytkářském 

průmyslu, přičemž řadu z nich sami iniciujeme. Naše produkty jsou v současnosti exportovány do více než 60 zemí světa. Novinky v našem 

sortimentu každoročně prezentujeme na prestižních mezinárodních výstavách jako Salone del Mobile Milano, IMM Cologne nebo 100% 

Design London. Při vývoji nových modelů spolupracujeme s významnými českými i zahraničními designéry. 

Jsme vyhledávanou značkou architektů, provozovatelů hotelů, restaurací, kaváren a v neposlední řadě také domácností. 

Jsme TON, Váš výrobce židlí a stolů. 

mailto:ivana.kocourkova@ton.cz

