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Firma UBRD představuje designový Votvírák 

Volenice u Březnice, 29. 10. 2020 – Po úspěšném a designovými cenami 
ověnčeném prkénku Vlajka představuje firma UBRD nový produkt - otvírák na 
láhve s názvem Votvírák. Novinka ze dřeva a nerezu vznikla opět ve spolupráci 
s designérem Petrem Novaguem. 

Klasický otvírák na láhve držel každý v ruce mnohokrát. Jedná se o klasického 
pomocníka, jehož jednoduchý vzhled vypadá po generace pořád stejně. Vojtěch 
Hrach a Jiří Krůta z firmy UBRD se to rozhodli změnit a přinést na trh designový a 
přitom praktický kousek do kuchyně. Společně s designérem Petrem Novaguem 
vytvořili neotřelý vzhled otvíráku ze dřeva amerického ořechu a nerezu. 

„Rozhodli jsme se pro otvírák z toho důvodu, že ho zná každý a každý ho používá, ale 
nikoho dosud nenapadlo ho výrazně změnit. A žádný celodřevěný neexistuje,“ říká Jiří 
Krůta z firmy UBRD. Od prvního návrhu a několika desítek modelů trvala práce na 
novém Votvíráku skoro rok a půl. „Dlouhé bylo i testování a hledání vhodných 
dodavatelů. Na nerezové části produktu pohořely víc jak tři desítky strojařských firem. 
Naštěstí jsme vytrvali a víme, že všechno je možné. Díky tomu můžeme představit 
dřevěný Votvírák, s kterým, jak věříme, opět uspějeme na poli designových soutěží a 
především u našich zákazníků, kteří si potrpí na kvalitní zpracování a spojení funkčnosti 
s designem,“ dodává Jiří Krůta. Nový produkt firma testovala v praxi v gastro 
provozovnách téměř půl roku. Votvírák o rozměrech šířka 4,6 cm, tloušťka 2 cm, 
délka 13 cm je k dispozici ve dvou variantách nerezu – kartáčovaný lesk a pískovaný 
mat za cenu 1.300 Kč.  

Rok využila firma k výzkumu lepidel a povrchové úpravy 

Firma UBRD neměla stejně jako ostatní podniky v Česku jednoduchý rok. Je si také 
dobře vědoma své nevýhody oproti firmám s dlouhou tradicí tvořenou desítkami let 
předávání zkušeností. „Rozhodli jsme toto dohnat výzkumem, moderními technologiemi 
a spoluprací s nejlepšími lidmi v daných oborech. V průběhu celého roku 2020 se pod 
vedením odborníků z Masarykovy univerzity v Brně provádělo testování povrchových 
úprav našich produktů, výzkum lepidel a celkově lepených spojů. Na základě výzkumu 
nyní můžeme s klidným svědomím říct, že děláme ty nejpevnější spoje a povrchové úpravy 
jaké současné technologie a materiály nabízí,“ sděluje Vojtěch Hrach, druhý z majitelů 
firmy UBRD. 

Firmu UBRD založili Jiří Krůta a Vojtěch Hrach před pěti lety, na trh ji uvedli na jaře 
2019. Název firmy odkazuje na oblast Brd, odkud oba zakladatelé pocházejí a kde 
výrobky vznikají. Všechny kuchyňské doplňky jsou vyrobeny ze dřeva amerického 



ořechu, který nabízí ideální vlastnosti pro výrobu produktů do kuchyně, kde se 
pracuje s potravinami. Produkty firmy UBRD byly oceněny uznávanými designovými 
cenami jako je Red Dot Award, iF Design Award nebo European Product Design 
Award. 


