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se zdá až neuvěřitelné, jaký produkt služba stála na počátku
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vzniku úspěšného podniku. Toje příklad české firmy OBZOR Zlín,
která před více než padesáti lety začínala ioupáním cibule.
Tixr LpcIE MARTINKOvA,

FOTO, ARCHIV
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Společnost OBZOR zaměstnává vlastní tým
a konstruktérů

vývuyářú

Montáž slrojkü dalších komponentů domovních vypínačú
I

se na dílnách dělá ručně

PEVNÁ BETONOVÁ BUDOUCNOST

V současnosti se firmazaměřujepřevážně

na výrobu a disuibuci vačkových spínačů, domovních vypínačú a zásu~

vek Také má pevne' postaveni' v produkci dílů pro automobilový průmysl, kovových dűú a zdravotnickýchpotřeb.
Nabízí ale i další služby v oblasti archivace atd, Nás, jako
Časopis 0 bydlení, ale nejvíc zajímaií domovní vypínače
a zásuvky, jejichž desígn je opravdu originální a Jedinečný.
Je vo zdánlívy detail, který dokáže být v bytě onou třešmkou na dortu. V současné době vyrábí OBZGR 4 designové
řady, z toho kolekce Retro nadchne příznivce klasiky, další
se hodí do moderních interiérů. Vypínače jsou zajimave
použitými materiály, iako je keramika, dřevo, sklo, hliník,
nerez, zrcadlo a plast v mnoha barvách. Novinkou je pak
užití beronu. A nejde o ohyčnjný beton, ale o speciální auv
torskou směs, kterou se OBZOR jako ieclna z mála evropr
ských firem nebál použít pro rámečky vypínačů a zásuvek

Nová řada Retro vynľnačü a zásuvek představuje nadčasový
design Insplrovaný prvky moderníhominimallsmu
a původního běh/ského stylu
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Půl století práce dostalo firmu 0d malých služeb až k designu.
HISTORIE
Zakiadatelem SDOÍEČHOSUbyl Svaz in'
K
službě Ioupäm cibule se přidar
la produkce těsně-nl, vyroba mokasín,
vypiétäní sítí na zavazadla V autobusu
a montovaní svorkovnic. Později byia
vybudována vstřikolisovnapis u'
začala fungovat komerční' Spisovna.
Poté firma vstoupiia na zahraničnnrhx/
a ao automobilového prumyslu. Po
roce 199D se spoiecnost soustředila na
zdokonałenl výroby vačkovýchspínačů
a nove rozjela výrobu domovních vypí
načű a zásuvek v aulorskem designu.
validú

Čtyři řady vypľnačů zásuvek
a

nabídnou jednoduché, ievne a zcela
originálnírešení v netradičním
designu, winlwdomovnivypinaoacz
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