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NEWS
50 let na dosah...

Od vzniku výrobního družstva uplynulo 
již padesát let. Během této doby se 
zlínský OBZOR etabloval mezi špičku 
výrobců a distributorů drobných 
elektromechanických výrobků, dílů pro 
automobilový průmysl, kovových dílů 
a vstřikovaných plastů.

Produktové řady

Na trhu od roku 2003

Produktová řada klasického nevtíravého vzhledu, 

která nabízí širokou škálu barev a kombinací. 

Unikátní konstrukce rámečků, jenž dovoluje 

kombinovat dvě barvy dohromady na bočním 

a základním segmentu rámečku. Neobvyklé 

konstrukční řešení spojování rámečků 

umožňuje také vytvářet svislé, plošné nebo až 

sedminásobné vodorovné kombinace. Novinkou 

v této řadě je svislý trojrámeček a nové barevné 

odstíny v tónech cappuccina, oříškově hnědé, 

olivově šedé a ocelově šedé.

Produktová řada zahrnuje:

 ▪ Vypínače, zásuvky, ovladače

 ▪ Aqua krytí IP 44

 ▪ Medical

 ▪ Vysavačové zásuvky

 ▪ Termostaty, PIR čidla

 ▪ Inteligentní elektroinstalace

Kompletní nabídku produktů domovní elektroinstalace naleznete v technickém katalogu nebo na webových stránkách www.obzor.cz

Na trhu od roku 2009

Produktová řada odvážného a hravého designu. 

Výrazné syté barvy rámečků na sebe vždy upoutají 

pozornost a působí optimisticky. Řada Variant 

používá stejné kryty a přístroje jako řada Elegant. 

Díky tomu je možné snadno inovovat vzhled až do 

trojnásobného vodorovného provedení. 

Produktová řada zahrnuje:

 ▪ Vypínače, zásuvky, ovladače

 ▪ Termostaty, PIR čidla

 ▪ Inteligentní elektroinstalace

Na trhu od roku 2011

Nadčasová produktová řada využívá přírodních 

ušlechtilých materiálů – skla, dřeva a kovu. 

Rámečky působí luxusně a lze je kombinovat 

až do čtyřnásobného vodorovného i svislého 

provedení. V roce 2014 - 2015 se řada Decente 

rozšířila o novou barevnou škálu skleněných 

rámečků, matných rámečků i o cenově 

dostupnější (ekonomickou) variantu PLEXI 

v provedení bílé a černé. Novinkou je kryt zásuvky 

s víčkem.

Produktová řada zahrnuje:

 ▪ Vypínače, zásuvky, ovladače

 ▪ Termostaty, PIR čidla

 ▪ Inteligentní elektroinstalace

Od roku 1972 začal OBZOR vyrábět
vačkové spínače vlastní řady VS. V roce 
1995 získal výhradní zastoupení 
Kraus & Naimer pro ČR a SR. V roce 
2006 OBZOR nahradil stávající vačkové 
spínače novými typy VSN 10 A – 
150 A a VSR 10 A – 20 A. Od roku 2014 
rozšířil VSN o 250 A spínač.

S postupným zvyšováním produkce 
a rozšiřováním výrobního portfolia 
došlo také k zavedení vstřikolisovny. 
Rok 2000 je možné považovat za 
začátek vývoje a následné výroby 
domovní elektroinstalace v podobě 
vypínačů, zásuvek, ovladačů a dalších.



DESIGN
očima odborníka, funkčnost a estetika...

V posledních letech došlo k výraznému 
pokroku ve vnímání důležitosti 
našeho životního prostoru. Design 
interiérů se začal řešit koncepčně. 
Důležitou roli zde hrají i detaily. 
Proto se OBZOR rozhodl přizvat ke 
spolupráci interiérovou designérku 
Kristýnu Jandíkovou, s jejími 

Interiérová designérka, která se věnuje především 

interiérům soukromých osob, ale podílí se také 

na komerčních projektech veřejných prostor. Je 

autorkou showroomu společnosti OBZOR na 

Designbloku 2014 a 2015, mezinárodní přehlídce 

designu, a také navrhla novou kolekci barev 

vypínačů Decente.

Ing. Kristýna Jandíková / www.xtina-design.cz

TIP designérky

„Často se stává, že se velmi pečlivě 
vybírá veškeré vybavení domácnosti 
a pak se opomene na důležité 
vizuální prvky v podobě domovní 
elektroinstalace. Zvolí se obyčejné, co 
nejlevnější vypínače, které celkovému 
vyznění interiérů uškodí. Stejnou péči 
je proto důležité věnovat i těmto 
podstatným detailům v návaznosti 
na koncept prostoru. Myslet na detail 
se totiž vyplatí. Přeji Vám, aby se 
Váš interiér obohacený o produkty 
společnosti OBZOR povedl a Vy se 
v něm cítili dobře. Tak totiž vzniká ten 
pravý domov.“

profesními zkušenostmi, a nyní 
Vám představujeme výsledek naší 
spolupráce. Vznikly nové kolekce 
barev respektující nejnovější trendy, 
ale i stávající nabídku se nám podařilo 
sladit hned s několika typy interiérů.



MINIMALISTICKÝ INTERIÉR
jednoduchost čistých linií...

Oblíbený styl, který se vyznačuje čistou 
linií, jednoduchými tvary, chladnými 
barvami, kombinací lesklých a matných 
povrchů a technickými materiály jako 
jsou beton, kov a sklo. Kořeny tohoto 
stylu sahají k Bauhausu, který vycházel 

komplet kov Decente / hliník

komplet kov Decente / nerez

Řada Decente je charakteristická svým 

designem krytek a funkčností pootočených dutin 

dvojzásuvky pro snadné připojení dvou spotřebičů 

zároveň. 

odstíny skla

sněhově bílá 
lesk / mat

mléčně bílá 

holubí šeď

kovově šedá
mat

černá
lesk / mat

z funkčnosti, ale přisvojil si i postupy 
přísného japonského stylu, ze kterého 
převzal otevřený prostor. Jedná se 
o styl preferovaný lidmi, kteří chtějí 
mít vše pod kontrolou, nemají rádi 
chaos a zbytečné zdobení.

komplet Decente / beton

Designer Jakub Velínský

Zabývá se návrhem a výrobou bytových doplňků 

vyrobených z betonu, které vnesou do vašeho 

domova industriálně funkční prvek.

www.jakubvelinsky.cz



MINIMALISTICKÝ INTERIÉR
TIP designérky

„Pokud je Váš interiér hodně 
jednoduchý a chcete mu dodat 
zajímavý a netradiční detail, tak 
doporučuji kovový vypínač Decente 
v hliníkovém nebo nerez provedení. 
Pro moderní minimalistický interiér 
jsou taktéž vhodné vypínače Decente 
nabízené v kombinaci matného skla 
sněhově bílé, kovově šedé a černé. 
V matu také klapka (krytka) v bílé nebo 
černé barvě. Výhodou matu je určitě 
to, že na něm otisky prstů neuvidíte.“
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SKANDINÁVSKÝ INTERIÉR
interiér s prvky přírody...

Máte rádi přírodu, přikláníte se 
k přírodním materiálům jako jsou dřevo, 
kámen a textilie? Pak pro Vás bude 
tento styl to pravé. Styl inspirovaný 
přírodou je nadčasový a harmonický, 
přeje jednoduchosti a jemným čistým 
liniím. Základem tohoto stylu je 

nestárnoucí kombinace neutrálních 
barev (odstínů bílé, šedé a černé ) 
s přírodními zemitými tóny. Převažující 
světlé barvy opticky zvětší prostory 
a vyvolají pocit příjemné vzdušnosti.

komplet dřevo Decente / MDF dub

komplet dřevo Decente / MDF mahagon

komplet dřevo Decente / MDF ořech

komplet dřevo Decente / MDF mahagon

Výhodou této řady 

jsou zásuvky s dětskou 

pojistkou, které 

jsou automaticky 

součástí již základního 

kompletu.

Ochránit své 

spotřebiče můžete 

také zásuvkami 

s přepěťovou ochranou 

se světelnou či 

zvukovou signalizací.



SKANDINÁVSKÝ INTERIÉR
TIP designérky

„Pro příjemný vzhled interiéru 
doporučuji v prostoru kombinaci 
maximálně dvou druhů dekoru dřeva. 
Pokud si nejste jisti odstínem, je dobré 
zvolit spíše kontrastní barvu, než se 
snažit o shodu. Dbejte proto při výběru 
vypínačů důsledně na typ dřevěného 
rámečku.“
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ELEGANTNÍ INTERIÉR
elegantní útulný interiér...

Vytváříte si moderní interiér, ale chcete 
si jej zútulnit pomocí doplňků jako 
jsou polštáře, koberce, závěsy a jiné 
dekorace? Pak se pravděpodobně 
najdete v elegantním stylu, kterému 
říkáme „comfort“. Pestrost doplňků 
však může skrývat nebezpečí – pozor 

jak na výběr textilií, tak jejich barevnost. 
Do takového prostoru volte vypínače 
jemně laděné, v uklidňujících odstínech 
bílé, šedé a béžové, což splňuje kolekce 
vypínačů Elegant. Umožní Vám větší 
kreativitu v barevném ladění Vašeho 
interiéru.

komplet Elegant / olivově šedá

TIP designérky

„Při dekorování interiéru bývá častou 
chybou umístění několika drobných 
předmětů na jednom velkém kusu 
nábytku, což vede k tomu, že takovou 
sestavu vnímáme spíše jako nepořádek, 
než dekoraci. Na velké komodě bude 
lépe vypadat větší váza s květinou, než 
skupina malých sošek.

Velkou důležitost věnujte celkovému 
barevnému konceptu interiéru. Vše 
se vyvíjí od výběru hlavní barvy, kterou 
kombinujte s barvou doplňkovou. Jako 
akcent použijte kontrastní tón pro 
oživení. 

Promyšlený interiér by měl být 
základem každého domova. 
Nepodceňujte to.“

Konstrukce rámečku dovoluje dohromady 

kombinovat libovolné dvě barvy na bočním 

a základním segmentu rámečku. Tato 

kombinace je specifická pro vysavačové 

zásuvky, které budou barevně i tvarově 

ladit s ostatními zásuvkovými vývody řady 

Elegant.

komplet Elegant / cappuccino

komplet Elegant / ocelově šedá komplet Elegant / oříškově hnědá
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RELEGANTNÍ INTERIÉR



HRAVÝ INTERIÉR
Přestože by se mohlo zdát, že se jedná 
o styl typický pro dětské pokoje, veselé 
barvy a hravé tvary si oblíbí i dospělí. 
Tento styl pracuje s měkkými textiliemi, 
sytými barvami v teplých odstínech, 

pestrými tapetami či pop artovými 
obrazy. Vše bývá doplněno o originální 
doplňky v podobě sedacích polštářů, 
koberců, lamp atd.

komplet Variant / zelená limetka komplet Variant / purpurově fialová

komplet Variant / žlutá pampeliška

Hravost a barevná variabilita řady Variant vám 

nabízí velké množství kombinací. Naplní tak vaše 

individuální představy o podobě vypínače nejen 

při zařizování dětského pokoje. 

Řada Variant používá stejné kryty i přístroje 

jako řada Elegant. Díky tomu je možné snadno 

inovovat vzhled Vašich vypínačů pouhou výměnou 

rámečků na zcela nový a překvapivý design!

Variabilitu řady Elegant i Variant podtrhuje 

systém bezdrátového ovládání RF HOME, který 

vám umožní bez jakéhokoliv stavebního zásahu 

umístit vypínač kamkoliv budete chtít.

žlutá pampeliška

zelená limetka

purpurově fialová

červená višeň

bouřkově modrá

hravý interiér s barevnými akcenty...
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TIP designérky

„V dětském pokojíčku působí hravě 
vypínače řady Variant, u kterých můžete 
zdůraznit barvu pouze na bocích 
vypínače. Pokud je již interiér hodně 
barevný, použijte raději neutrální barvy. 
Například z novinek řady Elegant.“



Pokud jste romanticky založení, 
pak právě pro Vás je tento styl 
jako stvořený! Inspirovali jsme se 
venkovskou tradicí a lidovou tvořivostí, 
pro něž jsou typické přírodní materiály, 
bílá barva, krajky a sušené květiny. 
Tento styl upřednostňují hlavně ženy. 

V poslední době získal velkou oblibu 
styl Provence, který v sobě nese prvky 
francouzského regionu provoněného 
levandulí, ale i našeho českého venkova 
s tkaninami s jemným proužkem či 
květinovým vzorem.

komplet sklo Decente / bronzová mat 

Skleněné rámečky z materiálu Lacobel respektují současné trendy jemných 

a pastelových odstínů. Materiál Lacobel garantuje vždy stejný odstín.

komplet sklo Decente / kovově šedá mat

komplet sklo Decente / smetanově bílá komplet sklo Decente / indigo šedá

sněhově bílá 
lesk / mat

smetanově bílá

indigo

kovově šedá
mat

ledově zelená

mocca

romantický interiér s nádechem venkova...

VINTAGE INTERIÉR
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TIP designérky

„K doplnění odstínu fialové barvy, která 
je úzce spjatá s Provence, se bude 
báječně hodit vypínač z nové kolekce 
odstínů skleněných rámečků řady 
Decente v barvě Indigo. 

Rámečky ze skla Lacobel jsou 
ekologickým výrobkem z čistého skla, 
na kterém je nanesena kvalitní vrstva 
barevného laku s vysokou odolností 
proti otěru a poškození. Povrchová 
vrstva může být také chráněna z jedné 
strany barevnou folií. Lacobel má 
pro domácnosti ideální vlastnosti 
nejen v elegantním designu, ale také 
v praktičnosti. Skla opatřená folií jsou 
chráněna proti poškrábání, při rozbití 
se nerozpadají, odolávají vysokým 
teplotám a nešíří oheň. Odolávají i UV 
záření a zabraňují vyblednutí barev.“



GLAMOUR INTERIÉR
interiér plný lesku a třpytu...

Okázalý styl podmanivého šarmu 
a přepychu. Bílá a černá, doplněné 
o temně fialovou a akcenty zlaté či 
stříbrné, jsou barevným základem 
stylu, který se volně vrací k baroku 
a rokoku. Charakteristický je pro něj 
zdobný nábytek v bílém či černém 

laku, honosné křišťálové lustry, zrcadla, 
kožešiny, těžké tkaniny s květinovými 
vzory. Zdánlivě neslučitelné prvky se zde 
kombinují v jeden celek.

komplet Elegant / hliníková komplet Elegant / titanová

komplet Decente / zrcadlo ocel komplet Decente / zrcadlo bronz

Atraktivní vzhled na sebe 

upoutá kouřové zrcadlo 

v teplém či studeném 

odstínu. Lepšího sladění 

dosáhnete v kombinaci 

s lakovanou krytkou 

v podobném odstínu. 

Grafit nebo titan 

podtrhne dojem luxusu 

vašeho interiéru.

Řada Elegant nabízí 

lakované rámečky 

včetně lakovaných 

středů v metalických 

barvách hliníku, grafitu, 

zlata a titanu.
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RGLAMOUR INTERIÉR
TIP designérky

„Pokud se snažíte docílit luxusního 
vzhledu, dbejte na detaily. V nich je 
ukryto kouzlo dokonalosti. K tomu 
ideálně poslouží promyšleně zvolený 
vypínač. Tmavě hnědý skleněný 
vypínač v kombinaci se zlatou se tak 
stane exkluzivním doplňkem Vašeho 
interiéru.“



Kde je možné zakoupit naše produkty?

Na e-shopu www.obzor.cz

Ve vzorkových provozovnách, kde si můžete naše produkty 
osobně prohlédnout a vybrat:

Provozovna Zlín 
Růžová 288, 763 02 Zlín

Provozovna Uherské Hradiště 
Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště

Provozovna Olomouc 
Třída Svornosti 2, 779 00 Olomouc

Objednávky přijímáme také e-mailem či telefonicky:

E-mail: odbyt@obzor.cz 
Tel.: +420 577 195 151

Kontaktovat můžete také naše obchodní zástupce pro ČR i SR.

Na objednání jsou naše produkty dostupné také ve velkoobchodech 
s elektroinstalačním materiálem.

OBZOR je stabilním a spolehlivým dodavatelem výrobků a služeb již od roku 1965. Tradiční český výrobce

vačkových spínačů, domovní elektroinstalace a doplňkového příslušenství. Významný dodavatel plastových

dílů pro automobilový průmysl. Společnost se špičkovým strojním vybavením, nabízející kooperaci firmám

v montáži výrobků. Zaměstnavatel osob se zdravotním omezením. Snahou družstva je neustále zvyšovat

kvalitu, což dokazuje certifikací dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Sídlo společnosti:

Na Slanici 378

763 02 Zlín

Česká republika




