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Beton na vypínačích:
industriální dekorace
Beton dnes vytvari mnoho doplřiku pro interier. výjimkou

nejsou ani rámečky pro domovní elektrninstalaci, kterým originální
tvář dokázal vtisknout zlínský OBZOR. .Jak nelehká cesta vede
k botonovemu rámečku, přibližuje lng, Martine obadolova, vedouci
marketingu výrobního družstva OBZOR.

beton je znám svoji svéráznou porezni strukturou. Jakými
prednostrni disponuje betonový rameoek k elektroinstalaci?
Na prvnim nriste bych urcite jmenovala přitomnost polýmerových
vlaken ve výrobni smesi, ktera zorucuji jeho celkovou pevnost.
stabilita betonu se odrazi

i

v site samotných rámečků. u iady
DECENTE se jedna o tloustku 7 mm, zatimco u kolekoe RETRO
jde o masivncjsich 13,5 mm. Material je vodeodolnýa uv stabilni,
čímž zorucuje prakticky nemennost vzhledu rámečku. Pro beton
charakteristicke pory jsou na' povrchu iameoku samozřejme pfiznány

a cini z neho originalni řešeni dekoraci s industrialnrm nadechern.

Připravit spravnou betonovou srnes vhodnou pro interierjiste nebylo*
jednoduche: .Jak se to podařilo u vas ve Zlíně?
cesta to byla opravdu komplikovano. Beton sam o sobe představuje
velmi individualnimaterial a zpracovat jej do stabilni iormy pro tak
malou plochu, jakou je ramecek domovnihovypinače, nebylo vubec
jednoduche: Dlouhý cas trvalo pouhé mlseni exakiniłio pomeru
přisad pro samotnou betonovotr smes odpovídajici pozadavkum -
prooorce betonových ramecku se po vymodelovani a naslednem
dostatecnem vysuseni ve vnitrnich rozmerech nesmi zmenit o vice
nez 0,3 mm. Tak během vicc nez dvou let vzniklo rnnoho prototypu.

odkud pochazi inspirace pro produkci rámečků z betonu?
Prvotni' impulz vzosel od ing. arch. Tom e veiinskeho,který má ve
svem portlolru spoustu betonových doplřrku. iniciativu pote převzal
OBZOR a vyvinul driešrii' podobu betonových rámečků v hranatých
liniich řady DECENTE a kulatých proporcich kolekce RETRO.
výrobou těchto rameckd k olektroinstalaci 05209 zareagoval
na požadavkymnohých arohitcktu i designerlr po materialove
alraktivněišich a individualnejsioh doplnclch pro interiéry

výroba OBZORU se však netooi pouze kolem domovni
elektroinstalace. Jaka' je vůbec vaše výrobni historie?
PocatkyOBZORU jsou trochu kuriozni Když v roce 1965 vzniklo
nase výrobni družstvo, zacinalo loupanim cibule pro velke zavocini
jidelny. Postupem let se napln prace rdzne menrla, ovšem za důležitý'
meznik v jeho historii se povazuje zavedeni vlastní výroby vačkový
spinačú na pocatku sedmdesatých let. s dalsimi dekadami se přidaia.
výroba zdravotnických potřeb a dilú pro automobilový průmysl.
v novem tisicileti OBZOR odstartoval výrobu dornovnich vypínačú
a zasuvek, dnes nabizi ctyři produktove řady s vlastnim osobitým
designem pod nazvy ELEGANT, VARiANT, DECENTE a RETRO.

OBZOR byl založen na základech zaoojeni zdravotně
znevýhodněných osob do výroby - drzi se tohoto poslání dadnoa?Ano, je tomu tak i nyni. zakladatelem družstva byl svaz invalidů.
odtud tedy pramenilojeho poslanř e zabozoocovatpracovni
přllezitosti pro obcany se zmenenou pracovni schopnosti.Tuto vizi
podporujeme i dnes. v soucasnosti družstvo zamestnava na 260
preoovniku, z nichz vico nez 60 x tvoři lide se zmenenou pracovni
schopnosti, jejichz rucni prace je vysoce ocenovana.
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informace spolcčnosii OBZOP


