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Co se to děje vedle Flopu? 

V posledních měsících jste si možná 

všimli stavební činnosti v budově 

bývalé pošty vedle Flopu na 

náměstí. V budově sídlí čalounická 

výroba firmy RASL. Firma RASL 

čalouněný nábytek – Radim 

Šlechtický působí na trhu od roku 

2008. Po skromných začátcích jsme 

se o dva roky později přestěhovali 

do polyfunkční budovy v Lukách 

nad Jihlavou, 1. Máje 623. Budovu 

jsme postupně začali upravovat pro 

potřeby výroby vlastní řady 

designového čalouněného nábytku. V současnosti má firma 9 zaměstnanců. 

 

Zabýváme se výrobou čalouněného nábytku na míru. Největší díl naší produkce tvoří sedací 

soupravy a pohovky, křesla, čalouněné postele s látkovými i koženými potahy. Novinkou jsou 

akustické interiérové prvky - obkladové panely a telefonní boxy.  Nábytek vyrábíme podle 

vlastních vzorů, podle návrhů designérů či přímo podle představy zákazníka. Na míru 

přizpůsobíme rozměry i ergonomii sezení.  Používáme nejkvalitnější materiály: PUR pěny 

s vysokou hustotou, značkové potahové látky ze Španělska a Velké Británie, hovězí usně 

z Itálie a Dánska. 

Firma se rozrůstala, získali jsme 

mnoho zajímavých zakázek a nastal 

čas pro rekonstrukci budovy. Výroba 

potřebuje více místa, zaměstnanci 

lepší zázemí a v plánu jsou také nové 

reprezentativní prostory pro 

představení naší produkce 

zákazníkům, tzv. showroom.  Autorem 

projektu přestavby je Ing. arch. Petr 

Cejpek. Nové stavební řešení je 

navýšené o jedno patro, zastřešené 

soustavou sedlových střech, čímž lépe zapadne do okolní výstavby. Přístup do budovy bude 

nově z terasy v úrovni ulice. Vnitřní uspořádání bude následující: v suterénu budou 

zachovány výrobní prostory naší firmy. V 1. NP bude kromě showroomu designového 

nábytku firmy RASL také zábavní teambuildingové centrum „Loucká týmovka“, které bude 



bavit jak děti, tak dospělé. Centrum je inspirované známou televizní show Pevnost Boyard. 

Nejedná se však o nechvalně známý typ soutěží únikových her. Cílem hry bude splnit co 

nejvíce z 25 úkolů, které otestují týmovou spolupráci a zároveň sílu, logiku, vědomosti a 

rychlost jednotlivců v časově limitované hře. Pro výhru je nutné úspěšně splnit všechny 

úkoly. Týmy mohou tvořit rodiny, kamarádi, spolužáci či kolegové z práce. Součástí centra 

bude i relaxační zóna s pohodlným posezením a možností občerstvení. 

Ve 2. NP budou bytové prostory.  

Dokončení celé přestavby plánujeme 

v průběhu následujícího roku. 

Po dobu přestavby vítáme naše 

zákazníky v Designovém studiu RASL 

čalouněný nábytek v Jihlavě, 

Havlíčkova 27a (naproti budově 

bývalé Tesly). Zde kromě našeho 

nábytku nabízíme designové doplňky 

– hodiny a stolní lampy, koberce, 

deky, tapety, špičkové zdravotní 

matrace a další. 

 

 


