
  
 

RETRO ZAUJALO VE FRANKFURTU, ZAUJME I VE ZLÍNĚ! 
 

Kulatý tvar, cvakání i nevšední materiály bude prezentovat 
společnost OBZOR na týdenním festivalu designu Zlin Design Week. 
Firma předvede kolekci designových vypínačů RETRO, se kterými 
zaujala i na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu. Na skutečné retro 
tvarem i zvukem s variabilním rámečkem se přijďte podívat v týdnu 
od 4. do 11. května 2018 na náměstí Míru ve Zlíně. 
 

Již čtvrtý ročník regionálního festivalu Zlin Design Week, pořádaný studenty 
Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, přinese 
do města nejen zábavu, ale hlavně horké tipy pro bytový interiér. „Hlavním 
tématem letošního festivalu je hra a my chceme ukázat, že vyhrát se dá také 
s domovními vypínači. Kolekce RETRO je pro hrátky jako stvořená. Zaujme 
kulatým tvarem, oslní materiálem rámečku, překvapí zvukem a zároveň 
všechny potěší,“ uvádí Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu družstva 
OBZOR, českého výrobce designových vypínačů a zásuvek.  

 
Nejvíce si lze pohrát právě s volbou materiálu pro rámeček vypínače. Milovníci 
retra si mohou vybrat mohou vybrat keramiku v nestárnoucí kombinaci bílé a 
černé barvy, masivní provedení dřeva v odstínech buk či dub nebo čerstvé 
novinky z industriálního světa – beton a sklo. „Využít 
vzhledu a struktury betonu pro domovní elektroinstalaci 
jsme se prozatím odhodlali jen my a jsme na to právem 
hrdí. Speciální směs v sobě obsahuje organická vlákna, 
která přispívají k větší pevnosti celého rámečku. Materiál se 
navíc honosí voděodolností a UV stabilitou. Právě betonové 

rámečky v našem sortimentu uchvátily mnohé návštěvníky světového veletrhu 
Light + Building v německém Frankfurtu nad Mohanem,“ informuje Ing. 
Martina Obadalová.  
 
Řada RETRO se však do podvědomí dostala prvotně kvůli charakteristickému cvaknutí v momentě 
otočení ovládací kličky „Vypínače RETRO se vyrábí se stejnými mechanismy, které běžně užíváme 
k výrobě vačkových spínačů pro průmysl. Díky tomu se s každým převrácením kličky můžete vrátit 
do časů první republiky,“ říká Ing. Obadalová z OBZORU. 
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Krajčová Barbora
…obsahuje zpevňující vlákna, která přispívají k větší odolnosti celého rámečku //PŘESTYLIZOVAT TŘEBA TAKTO, AŤ TAM NENÍ DVAKRÁT ZPEVŇUJÍCÍ A PEVNOST//



  
 

Kolekci RETRO bude možné obdivovat v samostatném modulu družstva OBZOR na náměstí Míru 
ve Zlíně. Tam se sami budete moci přesvědčit, že s touto řadou je rozhodně možné se trefit nejen 
do černého, ale i do různých pestrých stylů moderních interiérů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBZOR, výrobní družstvo Zlín 

Společnost OBZOR je ryze českou firmou, která vyrábí a distribuuje drobné elektromechanické výrobky, díly 
pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále se zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními 
pracemi. V tomto ohledu také poskytuje odborné technické poradenství a služby. Mezi její hlavní produkci 
patří vačkové spínače a domovní vypínače a zásuvky s TOP řadami RETRO a DECENTE. Kvalitu produktů 
zaručují certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Sídlo firmy se spolu s výrobními 
provozy nachází ve Zlíně a další dva výrobní závody provozuje v Olomouci a Uherském Hradišti. Společnost 
má oprávněni poskytovat svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
www.obzor.cz 

Kontaktní osoba pro média: 
Mgr. Martina Rychetská,  
DENDRIT s.r.o. 
Tel: 567 301 011, mobil: 731 110 557 
email: mrychetska@dendrit.cz 
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