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z představy náročného zákazníka, 

který si přeje poznat designové 

novinky a zároveň si připomenout 

krásu nadčasových modelů, které 

ani za desetiletí neztratily nic ze 

své dokonalosti. 

 Klademe si za cíl oslovit každé-

ho, kdo nás navštíví. Toto oslovení 

může znamenat touhu něco změnit 

nebo o změně alespoň přemýšlet.

Stockist je koncept prodeje

nábytku, svítidel, koberců

a doplňků, který Vás zaujme šíří 

sortimentu, rozmanitostí a výji-

mečnou skladbou prezentovaných 

značek.

 A především servisem. V našich 

prodejnách najdete to nejlepší od 

současných světově uznávaných 

výrobců. Náš koncept vychází

Máme to štěstí, že děláme práci, 

která nás baví a naplňuje. Přáli bychom 

si, aby to na výsledku bylo vidět.      

Arnošt Brož & Martin Leitgeb
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Historie společnosti Arfl ex začala 

v roce 1947. Skupina podnikatelů, 

přicházejících ze společnosti Pirelli, 

společně s mladým architektem 

Marcem Zanusem začala experi-

mentovat s novými materiály pro 

čalounění.  Marco Zanuso se řadí 

mezi první architekty, kteří se 

zajímali o systémy industrializace 

výrobků, nové materiály a nové 

technologie. Společnost Arfl ex se 

od samého začátku nepřetržitě 

věnovala experimentování a vývoji 

nových výrobků a technologií, kte-

ré byly ve své době zcela neobvyklé. 

Díky této fi remní strategii a mimo-

řádnému talentu designérů, kteří 

pro Arfl ex pracovali, spatřily světlo 

světa takové skvosty jako  křeslo 

Lady nebo sofa Sleep-o-matic, 

křeslo Martingala, Fiorenza,

Fourline, Delfi no, židle Lucania

či židle Elettra a Neptunia.

Naviglio sofa

Umberto Asnago, 2007

Tablet stolek

Claesson Koivisto Rune, 2010

1

Suite postel

Paola Vella, Ellen Bernhardt, 2014

Fiorenza křeslo

Franco Albini, 1952

Filu‘ small table stolek

Paola Vella, 2008

2
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Sir křeslo

Archivio Storico, 1949

Hillside policový systém

Claesson Koivisto Rune, 2009

3
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Do roku 1960 společnost Arfl ex 

ve svých výzkumech zaměstnávala 

významné architekty, kteří po 

válce založili a rozvíjeli hnutí 

Modern Movement v oblasti 

designu a architektury. 

 Společnost Arfl ex spolupracuje

s vynikajícími a inovativními desig-

néry. Díky tomu se může pyšnit

prvním typem křesla  vyrobeného

z polyuretanového pěnového 

monobloku bez vnitřní konstrukce 

nebo pohovkou Serpentone, která 

se může skládat ze zaoblených 

bloků v téměř neomezené délce. 

Do budoucnosti si společnost 

Arfl ex přeje pokračovat v projekto-

vé, výzkumné a inovační práci.

Hug křeslo a stolek

Claesson Koivisto Rune, 2013

Strips sofa

Cini Boeri, 1972

4

Botolo křeslo

Cini Boeri, 2014

Island stolek

Paola Vella, 

Ellen Bernhardt, 

2013

5

www.arfl ex.it
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Ladle křeslo

Luca Nichetto, 2014

6
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Společnost Conde House je známá 

svým výjimečným designem a vý-

robní kvalitou, kterou již 40 let 

promítá do své řady moderního 

nábytku pro výjimečné interiéry. 

Zákazníkům nabízí stoly a židle do 

jídelen, konferenčních místností, 

nábytek do knihoven, hotelů i škol.

Všechen nábytek je vyráběn

v továrně společnosti v Japonsku 

na nejsevernějším ostrově Hokkai-

do. Conde House se specializuje na 

výrobky z tvrdého dřeva a dýhy, 

používá tradiční techniky i moderní 

počítačem řízené nástroje a tak 

vytváří výrobky, které mají unikátní 

styl, jsou jsou výborně konstruova-

né a mají unikátní styl . 

Společnost Conde House tradičně 

spolupracuje převážně s evrop-

skými designéry. Aktuální výjimku 

tvoří kolekce Splinter japonského 

studia Nendo, jehož návrhářem je 

Oki Sato. Kolekce je založena — jak 

již název napovídá — na principu 

štípání dřeva. Tyče z masivního 

dubu jsou nejprve rozštípnuty na 

dva nebo tři díly, které jsou násled-

ně ohýbány do potřebných tvarů. 

Výsledkem tohoto mistrovského 

truhlářského díla jsou židle, stolky 

a další nábytek s velmi subtilní, ale 

pevnou konstrukcí.

www.condehouse.de



7

Challenge stůl, židle

Maly Hoff mann Kahleyss, 2014

Challenge křeslo s podnožkou, stolek

Maly Hoff mann Kahleyss, 2014

1
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Splinter kolekce

Nendo, 2014

2

Splinter knihovna

Nendo, 2014

3
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Branch jídelní stůl, židle
Maly, Hoff mann, Kahleyss

4
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Hakama stůl

Maly, Hoff mann, Kahleyss

5
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Tosai křeslo

Peter Maly 

Barringer stolek

Attila Kuzu

Split stůl, židle

Maly, Hoff mann, Kahleyss

6
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Společnost Desalto založili v roce 

1990 čtyři bratři jako reakci na 

vlastní potřebu změnit tradiční 

pojetí o bydlení a lépe tím reagovat 

na tehdejší požadavky trhu.

Desalto si může činit nárok na titul 

„výrobce designu”, dokáže totiž  

spojovat ikonické židle s věšáky 

na oblečení jako grafi cké symboly 

načrtnuté do vzduchu, a vyrábět  

fl exibilní stoly, které jsou fl exibilní 

jako náš každodenní život.

 Ve společnosti se originalita 

spojuje s tradicí pomocí výjimeč-

ného konceptu technologického 

výzkumu. Komplexní a sofi stikovaný 

výzkum podpořený nejmoderněj-

šími stroji je ale vždy úmyslně 

„nenápadný” ve svých originálních 

výsledcích.

Fill policový systém

studio Ausenda Greco, 2008

1
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Every stůl

Caronni + Bonanomi, 2009

Riga židle

Pocci + Dondoli, 2008

2

Helsinki stůl

Caronni + Bonanomi, 1995

Holm židle

Piergiorgio Cazzaniga, 2012

3
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Souhra mezi tradicí a originalitou 

umožňuje vytvářet novinky maxi-

málně půvabné ve svém designu, 

podtrhuje přesnost svého vynálezu 

a odvahu své volby, zdůrazňuje 

eleganci podstaty a skromnost 

výrazu. Součet všech těchto prvků 

přináší produkty, které reprezen-

tují představu společnosti Desal-

to o současném bydlení. Image 

modernosti je výrazem současné 

nábytkové kultury, která v sobě 

zahrnuje spojení originální kvality 

a nezbytné praktičnosti. Kolekce 

doplňků a systémů klade velký 

důraz na praktická řešení, která 

maximálně využívají daný prostor, 

přičemž nezapomínají na eleganci. 

Příznačné je časté spojení kovu, 

dřeva a skla. Návrhy Desalto si 

zacho-vávají střízlivou image, 

přirozeným způsobem zapadnou do 

domácího prostředí a díky mnoha 

funkčním řešením se stávají hlav-

ním představitelem domova.

Element stůl

Tokujin Yoshioka, 2013

na protější straně

Element židle

Tokujin Yoshioka, 2013

Element konzolový stolek

Tokujin Yoshioka, 2013

Element konferenční stolek

Tokujin Yoshioka, 2013

Element stůl

Tokujin Yoshioka, 2013

4

www.desalto.it
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Hexagon konferenční stolky

Tokujin Yoshioka, 2013 

5
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Sail  TV systém

Caronni + Bonanomi, 2013

6



18 www.divanidea.it

Italská společnost Divanidea

vznikla před více než 15 lety.

Firma se specializuje na výrobu 

sedacího nábytku vysoké kvality. 

Její designeři věnují mimořádnou 

pozornost detailům a výběru

materiálů. Jejich práce je zárukou 

moderního designu, pohodlí,

funkčnosti a kvality. Všechny

produkty jsou ruční výroby.

Alcor sofa

Divanidea

1
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Morbidone sofa

Divanidea

2



20 www.erik-joergensen.com

Společnost Erik Jørgensen je 

pojmenována podle jeho zaklada-

tele. Vznikla roku 1954 v Dánsku. 

Erik Jørgensen čerpal z vlastních 

hlubokých znalosti materiálů. 

Řídí se jednoduchým a kvalitním 

designem a spolupracuje s vysoce 

kvalifi kovanými subdodavateli ma-

teriálů. Opírá se o tradici a kulturu, 

spolupracuje s mladými i zkušenými 

návrháři, jako je například Ernst 

Jensen, Ditte Hammerstrøm 

a Gamfratesi.  

Ox Chair  křeslo

Hans J. Wegner, 1960

1
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Delphi sofa

Hannes Wettstein, 2007

Ox Chair křeslo

Hans J. Wegner, 1960

Eyes Lounge křeslo

Foersom og Hiort-Lorenzen, 2011

Insula stolky

Ernst & Jensen

Insula stolky

Ernst & Jensen

2

EJ 280 sofa

EJ Designteam, 2011

3
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Společnost se rodila desetiletí na 

základě dlouhé rodinné tradice. 

Značka Flexform je už po téměř půl 

století vždy ihned rozpoznatelná. 

Během posledních dvaceti let vy-

tvořila roz-sáhlý sortiment výrob-

ků, které mají své místo v historii 

italského designu. Flexform je spo-

lečností, která se lehce pohybuje 

současným světem, bedlivě sleduje 

atmosféru doby a jen vzácně dává 

prostor výstřednostem.

 Flexform vychází z fi lozofi e, jež 

se opírá o sedm základních hodnot. 

Jednou z těchto hodnot je zásada 

soudržnosti designu. Jde o to nene-

chat se okouzlit módními výstřelky,

které se mohou stát rychle oblí-

benými, ale také rychle upadnou 

v zapomnění.

Cestone sofa

Antonio Citterio, 2008

1

Hollywood křesílko

Antonio Citterio,  2008

2

Feel Good křesílko 

s podnožkou (pouf)

Antonio Citterio,  2009

3
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Feel Good sofa

Antonio Citterio,  2009

4



24 www.fl exform.it

Další uznávanou hodnotou je trpě-

livost při sledování fi remní politiky, 

která se kloní spíše k reformismu 

než k revoluci, zřídka kdy se uchyluje 

k výstřelkům a orientuje se na přes-

nost a pomalou, uvážlivou cestu. 

 Tato strategie umožnila spo-

lečnosti vytvořit řadu funkčních, 

kompletních výrobků, jež působí 

uklidňujícím dojmem. Vyzařují jis-

totu lidí, kteří pevně stojí na zemi, 

lidí kteří jdou v životě vpřed, vždy 

o krok, nikdy nespěchají ani neztrá-

cejí svou cestu. Směr je hodnota, 

jež vyjadřuje zdrženlivost. Je atri-

butem kolekcí, pro které je typická 

jejich jemná krása, odzbrojující 

jednoduchost a neokázalá rafi nova-

nost, které jsou přímým vyjádře-

ním koncepce, že méně je vždy více, 

co se elegance týče. Další hodnotou 

je věrnost, první a nejdůležitější jak 

pro člověka, tak pro fi remní image. 

V neposlední řadě je zde závaznost 

očekávání. Jde o očekávání, která 

se týkají kvality výrobků. V tomto 

kontextu i židle může pomoci 

zlepšit kvalitu života. Výsledkem 

uplatňování této fi remní fi lozofi e

je bohatý sortiment výrobků.

Groundpiece Slim lůžko

Antonio Citterio, 2012

Feel Good křeslo

Antonio Citterio, 2009

5

Groundpiece sofa

Antonio Citterio, 2001

6
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Evergreen sofa

Antonio Citterio,  2012

Oliver stolek

Flexform,  2006

Cestone stolek

Antonio Citterio,  2011

7
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Milníkem v historii prodeje moder-

ních postelí byl rok 1978, kdy byla 

založena společnost Flou.

Ta se pustila do inovace v ložnicích 

a vytvořila novou „kulturu spaní“. 

Bylo to v období velkých sociálních 

změn – více žen začalo chodit do 

práce, domácnosti potřebovaly 

multifunkční prostory. Ložnice 

se stala dynamičtější místností, 

u postelí se upustilo od tradičního 

bílého vzhledu a začaly se používat 

barvy.  Společnost Flou v té době 

vytvořila postel Nathalii, navrženou 

Vicem Magistrettim. Nejen, že měla 

novodobý vzhled, ale byla také vel-

mi praktická. Nyní je považována za 

matku všech moderních textilních 

postelí, které se staly samostat-

ným odvětvím nábytku se stálým 

místem na trhu — měkké, čalou-

něné, se snímatelnými pratelnými 

potahy.

Pinch postel

Rodolfo Dordoni, 2007

1
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Firma Flou se posunula dopředu 

a její stálé zlepšování v estetice 

a funknosti jde ruku v ruce s inovací 

v oblasti materiálů, technologií

a racionalizací výrobních procesů. 

Filozofi e společnosti zůstává stále 

stejná — vyrábět skvělé postele, 

navržené tak, aby nabízely pohodl-

nost, funkčnost a kvalitu.

 Nyní společnost Flou vyrábí více 

než 50 modelů postelí v široké řadě 

rozměrů od jednolůžek po „king 

size“ postele včetně rozkládacích 

pohovek. Většina z nich je čalouně-

-ných se snímatelnými potahy

z textilu nebo usně, v nabídce však 

lze nalézt také modely nečalouněné

– se subtilní konstrukcí z kovu či 

dřeva. Společnost nabízí také velké 

množství kvalitního příslušenství

k postelím: matrace, polštáře,

přikrývky a ložní prádlo v široké 

škále barev a vzorů.

Nathalie postel

Vico Magistretti, 1978

2
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Kolekce Gentleman

Hlavním rysem této kolekce, za-

hrnující postele, křesla i pohovky, 

je elegantní dvojdílné čalounění 

v látce či v kůži laděné v odstínech 

tón v tónu a zvýrazněné kontrast-

ním lemem. Tento designový prvek 

je nejen vizuálně zajímavý, ale také 

praktický. Vnější vrstva chrání 

část vnitřní a dá se navíc mnohem 

snadněji odejmout a tedy i udržo-

vat. Pro každou z těchto částí lze 

zvolit jiný odstín a tento speci-

fi cký prvek tak zdůraznit. Postel 

Gentleman, která se vyrábí jako 

dvoulůžko v několika rozměrech, je 

možné doplnit také nočními stolky 

ze stejné kolekce.

Gentleman sofa a postel

Carlo Colombo, 2014

3
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Olivier psací stůl a konferenční stolek

Emanuela Garbin & Mari Dell’Orto, 2014

4

Gentleman komody

Carlo Colombo, 2014

5

Gentleman humidor

Carlo Colombo, 2014

6



30 www.fl ou.it

Kolekce jsou každý rok přísně hod-

noceny a doplňovány. Rozšiřují se

o doplňky k nábytku — noční stolky, 

stoly, křesla, zrcadla, lampy a kni-

hovny. Nyní je kolekce doplněna

a obohacena o neobvyklé skříně 

z řady Guardaroba. Některé dveře 

u těchto skříní kopírují „textilní 

duši“ společnosti. Díky tomuto 

inovativnímu konceptu je fi rma Flou 

schopna ztvárnit „kulturu spaní“. 

Nyní je vedoucí společností na trhu 

v této oblasti a je považována za 

specialistu od postelí až po kom-

pletní ložnice.

Guia postel

Carlo Colombo, 2010

7
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Italská společnost Gorini byla 

založena roku 1987 Davidem Gorini. 

Původní myšlenkou bylo vyvinout 

projekty a modely pro jiné spo-

lečnosti. Roku 1996 se společnost 

Gorini rozhodla zahájit vlastní tvor-

bu pohovek. V uplynulých letech se 

Gorini rozrostla a expandovala do 

dalších zemí. V roce 2013 představi-

la společnost díky stabilnímu a kva-

lifi kovanému týmu dvě nové značky, 

Joy Divano a Degò Italian Design. 

Svým zákazníkům dodávají produkty 

překvapivé kvality s označením, kte-

ré nese hrdý nápis „Made in Italy”.

www.gorinidivani.it

Betty Boop

sofa

8

Donald

sofa

9
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Slavný designér Arne Jacobsen do-

stal dánský design na výsluní. Jeho 

slavná křesla EGG™ a SWAN™ jsou 

dokladem jeho komplexního pojetí 

pojmu design, podle něhož záleží 

na každém detailu a architektura 

a design tvoří neoddělitelný celek. 

Jacobsen je v roce 1958 navrhl 

pro interiér hotelu Royal v Kodani. 

Pevná konstrukce obalená poly-

uretanovou pěnou a potažená kůží 

nebo textilií, která se dnes používá 

běžně, byla tehdy horkou novinkou. 

Dodnes patří jeho křesla a židle 

mezi nejkopírovanější designy na 

světě a modely z první série křesel 

EGG™ z konce 50. let se prodávají 

v aukcích za miliony. Židli z ohýbané 

dýhy rozvíjel Jacobsen už od 30. 

let. Jeho úspěšná židle SERIES 

7™ z roku 1955 navazuje na design 

slavné židle Mravenec z roku 1934. 

Je to nejprodávanější židle na 

světě. 
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ANT™ židle

Arne Jacobsen, 1952

GRAND PRIX™ židle

Arne Jacobsen, 1957

SERIES 7™ židle

Arne Jacobsen, 1955

NAP™ židle

Kasper Salto, 2010

LITTLE FRIEND™ stolek

Kasper Salto, 2005

KAISER idell™ svítidla

Christian Dell, 1936

1
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Historie značky Fritz Hansen začíná 

v roce 1872, kdy podnikavý truhlář

Fritz Hansen získává v Kodani 

živnostenský list. Rozhodující oka-

mžik pak nastává v roce 1885, kdy 

Hansen zakládá svůj vlastní podnik 

na výrobu nábytku. Dlouhý seznam 

prestižních zakázek v prvních pade-

sáti letech existence této společ-

nosti je důkazem toho, že si značka 

Fritz Hansen získala solidní renomé 

již počátkem 20. století. Úzké

partnerství s předními návrháři

ve 40. a 50. letech 20. století znač-

ně posiluje profi l společnosti. Vrchol 

přichází v době plodné spolupráce 

mezi Arne Jacobsenem a značkou 

Fritz Hansen.

EGG™ křeslo

Arne Jacobsen, 1958

LITTLE FRIEND™ stolek

Kasper Salto, 2005

ALPHABET SOFA™

Piero Lissoni, 2008

2
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LISSONI SOFA™

Piero Lissoni, 2006 

KAISER idell™ stojací svítidlo

Christian Dell, 1936

3

RO™ křeslo

Jaime Hayon, 2013 

LITTLE FRIEND™ stolek

Kasper Salto, 2005

KAISER idell™ stojací svítidlo

Christian Dell, 1936

4
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Společnost Fritz Hansen i dnes 

spolupracuje se současnými mla-

dými návrháři. Jejich řady před pár 

lety rozšířil talentovaný španělský 

designér Jaime Hayón. Jeho práce 

se vyznačuje hlubokou teoretic-

kou přípravou a přemítáním nad 

základním smyslem a funkcí daného 

objektu pro jeho uživatele. Tak 

vznikl návrh křesla Ro, inspirova-

ného tvarem lidského těla, jehož 

název znamená dánsky „klid”. 

Vyjadřuje tak velmi jednoduše, ve 

dvou písmenech, hlavní účel, jaký 

by mělo křeslo plnit. Ro navazuje na 

předchozí úspěšnou spolupráci, jíž 

byl Hayónův návrh pohovky Favn. 

Oba produkty vycházejí z kon-

ceptu nábytku tvořeného tvrdou 

vnější skořepinou vymezující hřejivý 

měkký vnitřní prostor. Hayón tak 

vytváří organické objekty, které 

svého majitele dokáží doslova 

obejmout — což je také v překladu 

název pohovky Favn.

RO™ křeslo

Jaime Hayón, 2013

KAISER idell™ stojací svítidlo

Christian Dell, 1936

5
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FAVN™ sofa

Jamie Hayón, 2011 

EGG™ křeslo

Arne Jacobsen,  1958

SWAN™ křesílko

Arne Jacobsen,  1958

TABLE SERIES™ stolek

Arne Jacobsen, 1968

6
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Základem společnosti je poselství,

že nábytek od REPUBLIC OF Fritz 

Hansen je důležitou součástí image

společností i soukromých klientů, 

kteří chtějí vyjádřit svoji osobitost

a sází na jedinečnost.

 REPUBLIC OF Fritz Hansen 

dává řadě nových návrhářů pří-

ležitost vyjádřit fi lozofi i designu 

značky Fritz Hansen. Na trh jsou 

uvedeny řady Ice Kaspera Salta 

a Plano od studia Pelikan Design. 

Oživení série Oxford a iniciativy

k padesátému výročí SERIES 7™

se nesou ve velmi slibném duchu. 

www.fritzhansen.com

DROP™ židle

Arne Jacobsen, 1958

SUPER-ELLIPTICAL™ stůl

Piet Hein and Bruno Mathusson, 1968 

7
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GRAND PRIX™ židle

Arne Jacobsen, 1955

ANALOG™ stůl

Jaime Hayon, 2014 

8
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Společnost HAY byla založena 

v roce 2002. Stejnojmenná kolekce 

nábytku byla uvedena na trh 

prostřednictvím mezinárodního ve-

letrhu nábytku Imm Cologne v roce 

2003. Cílem fi rmy HAY je podpořit 

návrat designu dánského nábytku 

z 50. a 60. let, ale s novodobou 

myšlenkou. S oddaností k návrhům 

a výrobě celosvětově oblíbeného 

nábytku a příslušenství, se fi rma 

HAY snaží, aby byl příjemný design 

dosažitelný pro širší okruh zákazní-

ků a toho dosahuje tím, že značkové 

zboží nabízí v dostupnějších cenách.

Copenhague židle

Copenhague CPH30 stůl

Ronan & Erwan Bouroullec

1
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Mags soft sofa

Hay

Copenhague stolek

Ronan & Erwan Bouroullec

DLM stolek

Thomas  Bentzen

2
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About a table AAT20 stůl

Hee Weeling & Hay

About a chair AAC22 židle

Hee Weeling & Hay

J77 židle

Folke Pälsson

J110 židle

Poul M. Volther

4

www.hay.dk

About a lounge chair AAL82 

Hee Weeling & Hay

3
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Bjørn sofa

Hay

DLM stolek

Thomas  Bentzen

Bella Coff ee stolek

Hay

About a lounge chair AAL91 křesílko

Hee Weeling & Hay

5
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Hackney sofa

Stanley stolek

Pion light stolní lampa

Sebastian Wrong

1

Kolekce Wrong for Hay

Kolekce Wrong je výsledkem spolu-

práce společnosti Hay se Sebas-

tianem Wrongem. Sebastian sídlí 

v Londýně, kde pracuje s širokým 

spektrem talentovaných meziná-

rodních designérů. Kolekce byla 

představena roku 2013 s jednodu-

chým posláním, jakým je experi-

ment, hra a posunutí hranic

v tomto odvětví. Kolekce Wrong 

zastává základní přesvědčení, že 

kvalitní design by měl být přístup-

ný všem, kdo jej ocení. Všechny 

inspirace pocházejí z Londýna, 

globálního města a kolébky pro 

multikulturní, rozmanité a eklektic-

ké nápady. Pod vedením kreativ-

ního mága Sebastiana Wronga je 

všechno možné.
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WH Frame table stůl

WH New chair židle

WH slope chair židle

Sebastian Wrong

2
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Společnost Kristalia byla založena 

v roce 1994 mladým italským 

podnikatelem, který měl dvě vášně: 

design a jazz. Hned od začátku vě-

novala Kristalia speciální pozornost 

novátorským projektům prostřed-

nictvím experimentů a pokračovala 

výzkumem nových technických 

řešení za použití materiálů, které 

převzala z pole módy a sportu. 

 Ideální nákupní cíl pro první vý-

robky byl zákazník středního věku, 

který rád kupuje moderní nábytek, 

je z vyšší střední ekonomické vrstvy 

a má potřebu najít uklidňující chutě 

a detaily, vyplývající z tradice.

Na konci 90. let, s vytvořením ko-

nečné podoby společnosti, touha 

uspět přerostla ve snahu o novou 

cestu a orientaci na zákazníky, kteří 

nelpí na tradicích. V té době začala 

Kristalia nabízet estetické a kvalitní 

výrobky, které mají blízko k italské-

mu designu.

Elephant Trestle Base židle

Designer Neuland. Paster & Geldmacher, 

2010

1
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BCN stool barová židle

Harry&Camila, 2008

3

Elephant wood židle

Designer Neuland.

Paster & Geldmacher, 2010

2 Elephant wood židle

Designer Neuland. Paster & Geldmacher, 2010

Neat stůl

Christophe Pillet, 2011

4
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Kolekce fi rmy Kristalia dnes nabízí 

výrobky, které jsou výjimečné díky 

svým charakterovým vlastnostem 

a snadnému umístění a které berou 

v potaz mladší zákazníky, v souladu 

s potřebami každodenního bydlení. 

 Kristalia se nyní skládá a je 

vedena lidmi, kteří jsou motivováni 

a vysoce zainteresování v plánech 

rozvoje. Strategie vybrané vlast-

níky společnosti jsou zavedeny až 

poté, co jsou prezentovány všem 

zaměstnancům. Vytváření týmové-

ho prostředí, ve kterém se každý 

může realizovat, vytváří dobrou 

náladu a loajalitu zaměstnanců.

THIN-K jídelní stůl

Luciano Bertoncini, 2011

Plana židle

Lucidi Pevere, 2009

5

www.kristalia.it
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Neat jídelní stúl

Christophe Pillet, 2011

Mem židle

Christophe Pillet, 2012

7

TNP stolek

Christophe Pillet, 2011

Pulp židle

Christophe Pillet, 2011

6

Norl jídelní stůl

Bartoli Design, 2008

Bikappa židle

Bartoli Design, 2007

8

3



50 www.langeproduction.com

Společnost Lange Production byla 

založena v roce 2006 a do roku 

2008 se zaměřovala výhradně

na výrobu klasického ocelového

a koženého nábytku designérské

dvojice Fabricius & Kastholm

z konce 60. let. Inspirováni funkcio-

nalistickými průkopníky 20. let 

a inovativní skandinávskou formou 

let šedesátých navrhli tito designé-

ři řadu minimalistického nábytku, 

který v nedávné době  zažil rene-

sanci obliby v zákaznických srdcích 

i domovech. Společnost Lange 

Production  vlastní exkluzivní práva 

na znovuobnovení výroby tohoto 

unikátního nábytku, který je nadča-

sový a zároveň vystihuje ducha své 

doby. Nábytek, u kterého design, 

kvalita a funkčnost tvoří dokonalou 

symbiózu, se vyrábí ve stejných 

prostorách a se stejnými nástroji 

jako v 60. letech. Celý výrobní 

proces byl od počátku zaštiťován 

úzkou spoluprací Lange Production 

a designéra Jørgena Kastholma. 

Na začátku této spolupráce pak 

vzniklo devět modelů vyrobených 

z nejlepších materiálů a odpovída-

jících těm nejvyšším kvalitativním 

standardům. Novou éru pro Lange 

Production odstartovalo uvedení 

židle GJ chair a stolu GJ Nesting 

table z 60. let významné dánské 

návrhářky Grete Jalk. Společnou

charakteristikou všech jejích 

návrhů je forma, funkčnost a fi nální 

úprava. Navzdory tomu, že jsou 

tyto produkty vytvořené ze dvou 

spojených částí, celkový efekt je 

celistvý a elegantní. Kvůli nároč-

nému designu židle DJ chair bylo 

původně vyrobeno pouze asi 300 

kusů, ze kterých se do současnosti 

zachovalo jen pár. Zachování spe-

cifi ckých vlastností nábytku Grete 

Jalk bylo pro Lange Production 

klíčové. Společnost se rozhodla 

uvést tento nábytek v původních 

dřevěných verzích – teaku a ore-

gonské borovici. Veškerý nábytek je 

vyráběn v Dánsku předními výrobci 

nábytku. Po uvedení návrhů Grete 

Jalk se pak společnost Lange 

Production začala věnovat výrobě 

nábytku  i od jiných návrhářů.

Easy Chair křeslo

Fabricius Kastholm

1
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FK Grasshopper křeslo

Jørgen Kastholm

FK 150 Sideboard skříňka

Lange Production, 1973

2
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Společnost LEMA se může stále 

pyšně považovat za rodinný podnik. 

Rodina Meroni řídí společnost již 

po tři generace, nejdříve v čele 

s Carlou a Luigim a dnes v čele s je-

jich dětmi a vnoučaty. Společnost 

LEMA navrhuje a vytváří základní 

struktury prostoru. Předměty jsou 

chápány a navrženy tak, aby byly 

součástí osobních zkušeností a aby 

vyprávěly osobní příběhy. 

T030 sestava

Piero Lissoni, 2010

Wing židle

Werner Aisslinger, 2012

1



Ocean Drive sofa

Christophe Pillet, 2013

3

Snap sofa

Francesco Rota, 2013

4

Cloud sofa

Francesco Rota, 2013

5

Mustique sofa

Gordon Guillaumier, 2013

2
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Každý projekt je symbolem celko-

vého závazku vůči kvalitě a dokona-

losti: to je LEMA. Společným rysem 

je komfort, harmonie klidného 

způsobu života díky jemným bar-

vám pro prostory k odpočinku či 

výraznějším tónům pro prostory 

určené k pořádání společenských 

akcí. LEMA přináší rovnováhu mezi 

liniemi, barvami materiály. 

www.lemamobili.com

Wow stůl

Toan Nguyen, 2012

Tabby židle s područkami

Gordon Guillaumier, 2012

6
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Cloud sofa

Francesco Rota, 2013

Sign stolek

Studio Kairos, 2008

T030 sestava

Piero Lissoni, 2010

7
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MAGIS je značka, která dala nový 

směr designu v elegantních do-

mácnostech a která vybudovala 

svoji identitu na začlenění výhodné 

technologie do masové produkce. 

Společnost byla založena v roce 

1976 v rušné severovýchodní Itálii 

Eugeniem Perazzou. Společnost 

MAGIS je dnes obrovská meziná-

rodní designová laboratoř, která 

sama sebe neustále testuje a hledá 

nejlepší technologie. MAGIS vzala 

příležitost do svých rukou. To zahr-

nuje kreativitu předních celosvě-

tových návrhářů (Richard Sapper, 

Jasper Morrison, Stefano Giova-

nnoni, Marc Newson, Konstantin 

Grcic, Ron Arad, The Bouroullecs, 

Robin Day, Pierre Paulin, Jerszy 

Seymour, Naoto Fukasawa, Thomas 

Heatherwick ad.) a její nasměrování 

na přední výrobky této značky. 

Raviolo křesílka

Ron Arad, 2011

1
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Venice židle

Konstantin Grcic, 2011

2

Cyborg židle

Marcel Wanders, 2011

5

Piňa Low křesílka

Jaime Hayón, 2014

3

Cyborg Wicker židle

Marcel Wanders, 2012

4
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MAGIS je synonymum pro elegantní 

domácnost. Průmyslový designér 

Konstantin Grcic vytvořil kolek-

ci Traffi  c, která byla uvedena na 

Salone del Mobile v Miláne roku 

2013. Kolekce obsahuje křeslo, 

dvoumístnou pohovku, dvě lavice 

a lenošku. Jednoduchý, ale působivý 

nadčasový design dotváří obdélní-

kové polštáře a kovový trubkových 

rám lakovaný ve vysokém lesku. 

Kolekce zahrnuje sedm barev 

a polštáře jsou k dispozici jak v kůži, 

tak v množství látek dodávaných 

textilní fi rmou Kvadrat.

Traffi  c Choice Lounge lehátko

Konstantin Grcic, 2013

6

www.magisdesign.com
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Butch stůl

Konstantin Grcic, 2013

Topsy židle

Konstantin Grcic, 2013

9

Tuff y židle

Konstantin Grcic, 2013

7

Topsy židle

Konstantin Grcic, 2013

8
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Společnost Marie’s Corner založila 

na začátku 90. let Američanka

Laetitia Low, která se rozhodla 

nabízet ručně vyráběný nábytek. Již 

od počátku se tato značka zaměřila 

na design a ruční zpracování vysoce 

kvalitního sedacího nábytku. Veškeré 

produkty nabízené Marie’s Corner 

charakterizuje vysoké pohodlí, špič-

ková kvalita zpracování a prvotřídní 

materiál. Po několika letech se 

do provozu fi rmy zapojil i manžel 

Laetitie, Alain Low a právě díky jeho 

aktivitám zaznamenala společnost 

výrazný růst. Pod jeho vedením 

se společnost rozhodla pro mezi-

národní expanzi a také se výrazně 

zaměřila na projekty a spolupráci 

s interiérovými designéry a dekora-

téry. Klíčovým prvkem obchodování 

společnosti Marie’s Corner’s je však 

stále ruční výroba vysoce kvalitního 

nábytku, ušitého na míru specifi ckým 

požadavkům zákazníků. 

Jackson křeslo1
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Jack-F židle 

Omaha stůl 

4

Branson sofa 

Pebbles stolky 

2

Dakota sofa 

Pebbles stolky 

3
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Dánská značka Mater byla založena 

v roce 2006 Henrikem Marstran-

dem a už v roce 2007 byla veřej-

nosti představena na pařížském 

veletrhu Maison & Objet. Ekologic-

ky uvědomělý Mater klade důraz na 

etickou obchodní strategii, přičemž 

uplatňuje takové pracovní metody, 

jenž podporují převážně lokální jed-

notlivce, místní řemeslné tradice 

a životní prostředí. Společnost usi-

luje o minimalizování nepříznivého 

dopadu výroby na společnost.

Pracuje s materiálem, který vy-

chází přímo z tzv. „matky přírody“ 

(mother earth), tedy vyrábí z recy-

klovaných a obnovitelných mate-

riálů, používá např. certifi kovaná 

dřeva, recyklovaný hliník a využívá 

nízkých zdrojů energie světla. Pro-

dukty Mater vynikají nadčasovým 

designem a dokonalým řemeslným 

zpracováním. Ocenění prestižního 

časopisu Wallpaper v roce 2008 

za nejlepšího začínajícího výrobce 

roku jen  potvrzuje kvality této 

společnosti. 
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High Stool stolička

Low Stool stolička

Space-Signe Bindslev Henriksen 

& Peter Bundgaard Rützou

1 Bowl Table Serie stolky

Ayush Kasliwal

2 Lethe Lamp

stojací lampy

Jesper K. Thomsen

& Sanne Traberg

3

Mill jídelní stůl

Ayush Kasliwal / IND & Thomas Lykke

High Stool stolička

Space-Signe Bindslev Henriksen 

& Peter Bundgaard Rützou

4

y

en

Lignia Dining Table stůl

Ayush Kasliwa & Thomas Lykke

Shell Dining Chair  židle

Michael Dreeben

5 
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Společnost Montis byla založena 

v roce 1974. Od samého začátku

svého působení se soustředila na

moderní design a prvotřídní kom-

fort při sezení. Kolekce společnosti 

se vyznačuje typickými barevnými 

kombinacemi, speciálními druhy 

kůží a materiálů a obchodní značka 

Dutch design představuje osobní, 

lidský charakter. Montis vždy věřila 

ve své vlastní nápady a techniky, 

i když mnohdy odporovaly zavede-

ným zvyklostem. Čalounická me-

toda, podle které byl dán tělu židle 

nebo pohovky „vlastní plášť” byla 

poměrně neznámá. Touto cestou 

se Montis odlišila od ostatních spo-

lečností. Firma stále používá tuto 

metodu čalounění na velkou část 

svých modelů. Společnost Montis je 

schopná doručit kompletní vybave-

ní do bytů a pracovních prostor.

Doble Bar barový stůl

Gijs Papavoine, 2004

Jim barové židle

Gijs Papavoine, 2004

Mick barové židle

Niels Bendtsen, 2008

1



Axel sofa

Gijs Papavoine, 2005

Flint konferenční stolek

Gert Batenburg, 2004

Tor přídavný stolek

Lambie Van Hengel, 2011

2
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Xy jídelní stůl

Karel De Boer, 2011

Mila židle

Niels Bendtsen, 2010

3
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Felix křeslo

Gijs Papavoine, 2013

4

Puk křeslo

Simon Pengelly, 2013

5 Ella křeslo

Niels Bendtsen, 2010

7

Dickens křeslo

Dick Spierenburg, 2012

6
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Dánskou společnost Muuto založili

v roce 2006 Peter Bonnén a Kris-

tian Byrge. Snaží se vytvářet nové 

trendy severského designu a přidá-

vat nové kapitoly do skandinávské 

historie. Název Muuto je odvozeno 

od fi nského slova muutos, které 

znamená nový pohled či novou 

perspektivu. Do svého týmu si vy-

bírají nejlepší návrháře ze Švédska, 

Norska, Finska i Dánska. Snaží 

se jim dát svobodu a volnost, aby 

vyjádřili svůj osobní vztah i fi lozofi i 

při navrhování interiéru a vytvořili 

nové designérské vzory.

Oslo Sofa sofa

Oslo Lounge křeslo

Oslo Pouf otoman

Anderssen & Voll, 2013

Around Coff e Table konferenční 

stolek, Thomas Bentzen, 2011

1
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Cover Chair židle

Thomas Bentzen, 2013

3
Rest Sofa sofa

Anderssen & Voll, 2011

2
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Muuto nabízí nábytek, osvětlení

i doplňky od předních návrhářů, 

mezi něž řadíme např. Thomase 

Bentzena, Louise Campbella

či TAF Architects. Nejvyšší ambicí 

je oživit hrdou tradici skandináv-

ského designu. Pro společnost 

Muuto začíná dobrý design osobou. 

Některá chce změnit svět, jiná jen 

najít vášeň k barvě a tvaru a čerpat 

z hlubokých osobních zkušeností.

Soft Blocks sofa

Petter Skogstad, 2013

4
www.muuto.com
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Visu Bar Stool barová židle

Mika Tolvanen, 2014

5

Visu Woodbase Chair židle

Mika Tolvanen, 2012

70/70 stůl

TAF Architects, 2013

6
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Společnost POL74 vznikla v roce 

1962 jako malá řemeslná dílna 

a veli-ce rychle se vyvinula v prů-

myslový podnik soustředící se 

na technické i estetické inovace. 

Nepřetržitý vývoj s důrazem na 

kvalitu zkombinovaný s pozorným 

a permanentním servisem zaručily 

značce důvěru řady specializo-

vaných prodejců po celém světě. 

Spolupráce s architekty a desig-

néry přispěla k realizaci funkčních 

a moderních výrobků určených 

pro zákazníky střední a vyšší třídy. 

Firemní fi lozofi e je založena jednak 

na řemeslné práci s citem pro 

detail a jednak na technologických 

a kvalitativních inovacích, které do-

kážou uspokojit rostoucí požadavky 

současných trhů. 

Belsito sofa

Paolo Salvadè, 2008

1



Stresa sofa

Paolo Salvadè, 2010

2
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Inovace zkombinované se zkuše-

ností založené na téměř 50tileté 

tradici se odrážejí na každém jed-

notlivém výrobku. Aktuální kolekce 

se soustřeďuje především na po-

hovky, běžné i rozkládací, v široké 

variabilitě provedení i látek. Mimo 

ně pak fi rma vyrábí také různé 

modely polstrovaných postelí. 

Všechny produkty plně respektují 

aktuální cíl společnosti, kterým je 

nabídnout zákazníkům originální, 

kvalitní a pohodlný výrobek, který 

odpovídá požadavkům na funkčnost 

a zároveň díky svému vzhledu nabízí 

estetickou přidanou hodnotu.

Brera sofa

Paolo Salvadè, 2011

3

Piuma sofa

Paolo Salvadè, 2013

4
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Multibed 1 small sofa

Paolo Salvadè, 2013

6

Multibed Castello sofa

Paolo Salvadè, 2012

5



76 www.spectrumdesign.nl

Společnost Spectrum byla založena 

v roce 1941. Již na začátku bylo 

jasné, jakým způsobem bude fi rma 

prezentovat své návrhy. Nábytek 

musí být především funkční, krása

je pak výsledek vyvážených proporcí 

a správného výběru materiálů. Kva-

lita je základní předpoklad. Na konci 

padesátých let byl návrhář Martin 

Visser požádán, aby navrhl několik 

výrobků pro společnost Spectrum. 

Dodnes je několik jeho výrobků stále 

v kolekci této společnosti, např. po-

hovka BR s židlemi a křesly. Nyní je 

Spectrum středně velká společnost, 

která si navzdory změnám v módě 

sama určuje svůj směr a rychlost. 

Do své koncepce přidala nové mo-

derní návrhy, které jsou prezento-

vány vyhlášenými mladými návrháři, 

kvalita je promítána do vzhledu, ma-

teriálů a produkce. Každý výrobek 

je pečlivě vybírán a je často vhodný 

pro domácí i fi remní trh.

Paperback nástěnná knihovna

Studio Parade, 2009

Loet lavice

Studio Parade, 1996

1
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Phill jídelní stůl

Studio Parade, 2010

Tom židle

Studio Parade, 1995

2
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Jedinečný příběh společnosti

Thonet započal u tesařského mis-

tra Michaela Thoneta (1796–1871), 

který stál u transformace ruční 

výroby nábytku na průmyslovou 

výrobu. Michaelovi Thonetovi se 

podařilo učinit průlom do průmy-

slové výroby v roce 1859 ve Vídni, 

a to s židlí č.14, později nazvanou  

„vídeňská kavárenská židle”, pro 

kterou byla použita technologie na 

ohýbání masivního bukového dřeva. 

Poprvé v historii výroby nábytku 

byla realizována standardizace 

výrobního procesu a rozdělena kon-

cepce práce. Kromě toho byla židle 

snadno demontov atelná a mohla 

být dodávána prostorově úspor-

ným způsobem. Židle č. 14 připravi-

la fi rmě Thonet cestu k tomu, aby 

se stala globální společností.

S 285 pracovní stůl

Marcel Breuer, 1935

S 64 židle s područkami

Marcel Breuer/ Mart Stam, 1929/30

1
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S 1071 rozkládací stůl

Glen Oliver Löw, 2004

S 43 židle

Mart Stam, 1931

S 43 židle s područkami

Mart Stam, 1931

2
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Následovaly další velice úspěšné 

návrhy ohýbaného nábytku. Thone-

tův úspěch kulminoval v roce 1912, 

kdy společnost vyrobila a prodala 

dva miliony kusů nábytku po celém 

světě. Ocelový nábytek je druhou 

konstantou v produktové řadě Tho-

net. V roce 1930 byla společnost 

největším světovým producentem 

tohoto inovativního nábytku, který 

byl navrhován řadou slavných ar-

chitektů jako je Mart Stam, Ludwig 

Mies van der Rohe a Marcel Breuer. 

V současné době jsou prvotní 

modely z trubkové oceli společnosti 

Thonet považovány za milníky v his-

torii designu. Jejich jasné, otevřené 

a jednoduché formy jsou výrazem 

nového přístupu umění a architek-

tury, který se proslavil pod pojmem 

„Nová věcnost“. V současnosti jsou 

klasické modely z třicátých let stále 

zahrnuty do produktové řady spo-

lečnosti a vyrábějí se stále v nezmě-

něném tvaru. Mezi nimi například 

první konzolová židle S 33 od Marta 

Stama, který získal umělecké autor-

ské právo pro její tvar a konstrukci. 

Stejně tak modely S 32 a S 64 od 

Marcela Breuera.

S 411 křeslo s podnožkou

Thonet Design Team, 1932

3

S 35 L křeslo s podnožkou

Marcel Breuer, 1929

4

www.thonet.de
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S 411 křeslo s podnožkou

Thonet Design Team, 1932

5



82 www.treku.es

Společnost Muebles Treku vznikla 

v roce 1947 v Zarautz, malebném 

španělském pobřežním městečku 

tradičně vyhlášeném mezi zpra-

covateli dřeva a tesaři. Název 

společnosti vychází ze jména jejího 

zakladatele Jesuse Aldabaltrecu, 

výrobce nábytku s podnikatelským 

duchem. Společnost si rychle zís-

kala výborné renomé díky výrobě 

vysoce kvalitních klasických ložnic, 

záhy se zmodernizovala a zahájila 

sériovou výrobu. Původně malá  

fi rma se v 70. letech změnila v re-

gionálního velkovýrobce nábytku, 

který prozíravě investoval do špič-

kových technologií. V roce 1970 se 

pak společnost přestěhovala do 

nových prostor a expandovala na 

celošpanělský trh a vytvořila svou 

první kolekci moderního designo-

vého nábytku. V současné době je 

Treku leaderem španělského trhu 

s nábytkem.

AURA komoda

Angel Marti & Enrique Delamo, 2005

1



LAU sestava

Ibon Arrizabalaga, 2013

2
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Láska ke dřevu přiměla německou

designérku Birgit Gammerler 

k založení společnosti Zeitraum. To 

bylo v roce 1990. Birgit vystudova-

la průmyslové návrhářství. Chtěla 

a dosáhla toho, aby dřevo bylo 

uznávané jako materiál vhodný pro 

bydlení, aby byly použity její jasné 

minimalistické návrhy a tak vytvo-

řila nábytek, který je dobře známý, 

ekologický a stále smyslný.

 Zeitraum není pouze nábytek,

Zeitraum je přístup k životu a vě-

cem okolo nás. Předměty které 

nás v životě obklopují by měly mít 

charakter, zároveň by měly být 

praktické, adaptabilní a nenápadné. 

Jsou zrcadlem a projevem jejich 

majitele, jsou sluhou a zároveň pří-

telem. Nábytek Zeitraum je atrak-

tivní díky své kvalitě. Dělá dojem 

bez nutnosti být dominantní — je 

vzrušující díky své jednoduchosti.

Friday křesla

Formstelle, 2012

Plaisir stolek

Formstelle, 2012

1

Turntable Couch stolek

Formstelle, 2012

Morph Lounge křesílka

Formstelle, 2011

2

www.zeitraum-moebel.de
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Low Atelier komoda

Formstelle, 2013

Neat Noon lampa

EL Schmid, 2006

Noon 2 závěsné svítidlo

EL Schmid, 2006

Pelle židle

Lorenz*Kaz, 2012

Bondt Cafe stolek

Nana Gröner, 

Merit Frank, 2010

3



86

Mellow Daybed lenoška

Formstelle, 2011

Secret pracovní stůl

Markus Schmidt, 2010

Pelle židle

Lorenz Kaz, 2012

4
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Friday křeslo

Formstelle, 2012

5

Gap židle

Hertel & Klarhoefer, 2010

6

Turntable stůl

Formstelle, 2012

Morph židle

Formstelle, 2009

Noon 3 závěsné svítidlo

El Schmid, 2012

7
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E8 Longue rozkládací stůl

Mathias Hahn, 2014

8 Carlo stolek se zrcadlem

Florian Schmid, 2013

9

Miut Panel & Box 

panel a přihrádky

Julia Fellner, 2013

11

Mellow postel

Formstelle, 2010

10
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Cena stůl

Peter Gaebelein, Birgit Gämmerler, 2004

Pelle židle

Lorenz*Kaz, 2012

Noon 3 závěsné svítidlo

EL Schmid, 2012

12
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svítidla
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Spojení vybraného designu, doko-

nalé kvality a mimořádné zručnosti 

českých sklářských mistrů.

 Česká firma Brokis vyrábí exklu-

zivní svítidla, která se rodí z vý-

jimečných řemeslných schopností 

sklářských mistrů navazujících na 

staletí udržovanou tradici českého 

foukaného skla. Její originální kolek-

ce osvětlení jsou navrženy světově 

uznávanými českými i mezinárod-

ními designéry a získaly celou řadu 

ocenění doma i ve světě. Vybraný 

design a vysoká kvalita – to jsou 

základní znaky portfolia společnosti 

Brokis.

 Skloubením tradičního ruč-

ně foukaného skla s vytříbenými 

materiály, jako jsou dřevo a ručně 

opracovaný kov, i díky smělým kom-

pozicím, které posouvají hranice 

současného umění, získaly kolekce 

osvětlení od Brokis mezinárodní 

uznání. 

Portfolio společnosti zahrnuje jak 

moderní funkční osvětlení a de-

korativní objekty, tak jedinečná 

osvětlovací řešení pro architekty

a interiérové designéry. 

 Díky vlastním výrobním kapa-

citám, které mohou čerpat z tra-

dice více než dvou set let sklářské 

výroby, dává Brokis prostor pro 

experimentování i vývoj inovativních 

materiálů, technik a technologií. 

Společnost cíleně vyhledává nové 

talentované sklářské designéry

a dává jim příležitost uskutečnit 

jejich vize.

 Společnost Brokis i její produkty 

charakterizuje nejvyšší kvalita

řemeslného zpracování, velké for-

máty foukaného skla spolu s jedno-

duchými konstrukcemi a flexibilní 

služba zákazníkům.

BALLOONS kolekce svítidel

Kolekce jednoduchých a nadča-

sových lamp připomínajících 

průhledné, téměř neviditelné baló-

ny se vznášejícím se refl ektorem. 

Přirozená krása ručně foukaného 

skla ještě více vyzdvihuje čistý 

vzhled průhledných balónů. Veli-

kost největšího ze stínidel kolekce 

Balloon je dokladem výjimečného 

řemeslného umu, protože je na 

samé hranici možností, které

technika foukání skla dovoluje.

Kolekce se skládá z malé stolní

lampy a dvou volně stojících 

modelů.

Design Lucie Koldová a Dan Yeff et, 

2011

1

www.brokis.cz



93

MUFFINS kolekce svítidel

Lampy Muffi  n přinášejí skutečně mimořádný zážitek 

z osvětlení. Jejich nadýchané oblé tvary a spojení 

ručně foukaného tónovaného skla, dubového dřeva

a jemného ambientního světla jsou pro lampy Muffi  ns 

charakteristické a mají svou zvláštní auru. Jedno-

duchý design a výjimečná kvalita lamp Muffi  n zaujala 

značku Yves Saint Laurent, která je v roce 2011 

využila v televizní reklamě na svou pánskou kolekci. 

Osvětlení Muffi  n jsou k dostání ve třech základních 

variantách – stojací, závěsné a stolní, kterou si 

můžete sestavit na míru výběrem dřevěné montury 

i skleněného stínidla v jemných kouřových tónech 

šedé, hnědé a žluté.

Design Lucie Koldová a Dan Yeff et, 2010

3

MONA kolekce svítidel

Ručně foukaná závěsná lampa 

s textilními popruhy. 

Design Lucie Koldová, 2014

2
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DesignHeure je výrobcem světel,

který angažuje ty nejlepší designé-

ry, aby navrhli kolekce, které jsou 

jednoduché, elegantní, důmyslné,

odpovídají požadavkům trhu a zá-

roveň zaujmou svou jedinečností.

V roce 2005 se dva stavitelé 

a designoví nadšenci spojili a založili 

společnost DesignHeure, původně  

proto, aby zrealizovali návrhy Ber-

narda Bouchera, syna švýcarského 

hodináře, nyní návrháře nábytku 

a svítidel. Společně pak změnili 

průmyslová světla v inovativní a de-

signová svítidla. „Naše kolekce musí 

odrážet všechna kréda DesignHeu-

re — kvalitu, estetiku, důmyslnost 

a kreativitu“, říká Benedict Collod, 

generální ředitel zodpovědný za 

vývoj značky. „Každý z našich vý-

robků je samostatným designovým 

a estetickým prvkem. Naším cílem je 

prezentovat francouzskou eleganci 

s citem pro detail a zároveň ji nabí-

zet za konkurenceschopné ceny.“ 

Grand Couture závěsné svítidlo

Petit Couture závěsné svítidlo

Emannuelle Legavre, 2014

1

XXL Couture závěsné svítidlo

Emannuelle Legavre, 2014

2
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LUSTRE 6 LUXIOLE závěsné svítidlo

Kristian Gavoille, 2011

4

LUXIOLE kolekce svítidel

Kristian Gavoille, 2011

3
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NUAGE závěsná svítidla

Hervé Langlais, 2010

5

NUAGE závěsné svítidlo

Hervé Langlais, 2010

6

www.designheure.fr
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GRAND CARGO závěsné svítidlo

Hervé Langlais, 2012

7



98 www.fl os.it

Společnost Flos byla založena 

v roce 1962 v italském Meranu za 

účelem výroby moderního osvět-

lení. Pro vývoj nových koncepcí 

osvětlení získala podporu Achillea 

Castiglioniho, Piera Giacoma Casti-

glioniho a Tobie Scarpy. V roce 

1964 do společnosti přistoupil 

Sergio Gandini a hlavní sídlo se pře-

stěhovalo blízko Brescie. Spoluprá-

ce s Achillem Castiglionim pokra-

čovala i v průběhu 80. let a v roce 

1992 představil na trhu koncepci 

skupiny výrobků sérií Brera. V roce 

1988 zahájila spolupráci s Phillipem

Starckem. Dnes je společnost Flos 

mezinárodní organizací, která

nabízí kompletní škálu bytových, 

komerčních osvětlovacích pro-

duktů, a dokonce i produktů vyro-

bených na zakázku, které mohou 

být jednoduše začleněny do jakého-

koliv interiéru kanceláře, hotelu

či obchodu.

265 nástěnné svítidlo

Paolo Rizzatto, 1973

1

Taccia stolní svítidlo

Achile and Pier Giacomo 

Castiglioni, 1962

3

Gatto stolní svítidlo

Achile and Pier Giacomo Castiglioni, 

1960

2
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Toio stojací svítidlo

Achile and Pier Giacomo 

Castiglioni, 1962

4

Parentesi stojací svítidlo

Achile Castiglioni and Pio Manzu’, 

1971

5

Luminator stojací svítidlo

Achile and Pier Giacomo Castiglioni, 

1954

6

Luxmaster F stojací svítidlo

Jasper Morrison, 2001

7
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Twiggy stolní svítidlo

Marc Sadler, 2006

2

Twiggy stropní svítidlo

Marc Sadler, 2006

3

Výzkum a inovace, důraz kladený

na kvalitu výroby a nabízené služby,

mezinárodní působnost, maximální 

přizpůsobivost a zejména fi lozofi e

zaměřená na výrobky, to je výsle-

dek příjemného designu. Tyto 

prvky charakterizují společnost 

FOSCARINI. Díky těmto před-

nostem se společnosti podařilo 

vybudovat vlastní kolekci modelů 

se silnou osobností. Soudržnost 

designu a výroby přineslo své 

ovoce. Spolupráce s velkými mistry 

a mladými talenty z mezinárodního 

okruhu návrhářů s různými typy 

profesionálních zkušeností, nápa-

ditost, hlavní podstata projektu 

a přizpůsobivost fi rmy, to vše vedlo 

k vytvoření originálních výrobků, 

které jsou vždy ovlivňovány prvky 

jednotlivého designu. 

Twiggy stojací svítidlo

Marc Sadler, 2006

1
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Tress závěsné svítidlo

Marc Sadler, 2006

4

Caboche Grande závěsné svítidlo

Patricia Urquiola and Eliana Gerotto, 

2005

5

Caboche Grande stojací svítidlo

Patricia Urquiola and Eliana Gerotto, 

2005

6
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KAISER idell™ nástěnné svítidlo

Christian Dell, 1936

3

KAISER idell™ LUXUS stolní svítidlo

Christian Dell, 1936

4

KAISER idell™ SMALL stolní svítidlo

Christian Dell, 1936

2

Německý stříbrotepec Christian 

Dell navrhl ve 30. letech sérii 

lamp KAISER idellTM nesoucí rysy 

období Bauhaus. Asymetrické 

provedení stínítek KAISER idell je 

charakteristickým rysem designu 

lamp. Stínidlo je vyrobené z vysoce 

kvalitní oceli, ručně malované 

výraznými originálními barvami. 

Svou jedinečnou kvalitou, precizní 

technikou a mistrovskou prací oplý-

vá série KAISER idell originalitou, 

sochařskou dokonalostí a nanejvýš 

čistým designem. Design lamp 

KAISER idell je dnes považován za 

klasickou ikonu designu. Po získání 

celosvětových designových práv 

v srpnu 2010 zařadila společnost 

Fritz Hansen v říjnu tohoto roku 

věhlasné lampy KAISER idell do 

své kolekce.

KAISER idell™ závěsné svítidlo

Christian Dell, 1936

1
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KAISER idell™ svítidla

Christian Dell, 1936

5



104 www.jielde.com

Na konci 40. let minulého století si 

mechanik Jean-Louis Domecq  pro 

sebe navrhl vlastní pracovní světlo, 

protože se mu na trhu nepodařilo 

najít žádné vyhovující jeho profes-

ním potřebám — jednoduché a při-

tom robustní světlo, pohyblivé díky 

kloubovému mechanismu. V roce 

1953 založil společnost, které dal 

název podle svých iniciál — Ji eL Dé 

a která začala jím navrženou stolní 

a stojací lampu pod názvem Stan-

dard prodávat. V nedávné době 

se výroba přestala zaměřovat na 

čistě průmyslové produkty a byla 

rozšířena o nové kolekce svítidel 

Loft, Signal a Augustin pro domácí 

použití. Svítidla Jieldé jsou nyní 

považována za ikony francouzské-

ho industriálního umění. Stále se 

ručně vyrábí v Lyonu, původními 

postupy a každý produkt je označe-

ný jedinečným výrobním kódem.



105www.lampegras.fr

V roce 1951 vytvořil průmyslový de-

signér a sochař Bernard Scottlander 

sérii lamp Mantis, velký obdivovatel 

představitele kinetického umění 

Alexandra Caldera. Kinetika neboli 

pohyb jeho lamp je příznačný rys 

všech Schottlanderových činností 

malíře, inženýra a v nemalé míře i 

údržbáře. Vymyslel chytrý systém 

protizávaží v kombinaci se silnou 

a pružnou kovovou tyčí. Technická 

hra s rovnováhou se stala typickým 

charakterem lamp Mantis.

DCW Mantis

BS2 Wall nástěnné svítidlo

Bernard Schottlander

1

DCW Mantis

BS1 stojací svítidlo

Bernard Schottlander

4

DCW Mantis

BS5 Wall nástěnné svítidlo

Bernard Schottlander

2

DCW Mantis

BS5 stolní svítidlo

Bernard Schottlander

3
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Slovo „Karman“, jak vysvětluje 

Davide Diamantini, čtyřicátník, 

podnikatel a zakladatel stejnojmen-

né společnosti, má přesný význam: 

„souhrn aktivit každého jednot-

livce, které ho vedou k naplnění 

vlastního osudu“. Jak Davide rád 

parafrázuje: „vyrostl jsem v pro-

středí  plném designu, ve známé 

společnosti založené v roce 1964 

mým otcem a jeho společníkem. 

Jak šly roky, cítil jsem stále větší 

potřebu vytvořit si svůj vlastní 

pracovní prostor, kde bych se mohl 

vyjadřovat svobodně a bez kom-

promisů, kterým se nevyhne žádný 

společník fi rmy“. V roce 2005 tak 

vznikla společnost Karman srl, kte-

rá nejprve představila sérii bytové-

ho vybavení zahrnující např.  rámy 

na fotografi e, konferenční stolky, 

vázy, ramínka a lampy. 

Díky předchozí zkušenosti s pod-

nikáním se společnost na trhu 

uvedla velmi dobře, ale Davide 

ještě nebyl spokojený. V roce 2008 

konečně pochopil, jakou cestou 

chce jít — osvětlení! Světlo ho vždy 

fascinovalo, a tak se rozhodl naplnit 

svůj osud — jeho další aktivity od té 

doby vedou do tohoto specifi ckého 

světa, který dává tolik prostoru 

poezii,  snům a kreativitě. 

 Poslední projekt zahrnuje 

spolupráci s Matteo Ugolinim, 

mladým designérem, který nejlépe 

interpretuje skrytá Davidova přání 

a uvádí na trh značku nevídaným 

způsobem. Kolekce prezentovaná 

na Euroluce 2009 byla nazvaná 

SKY — série stolních, stropních 

i stojacích svítidel vytvářejících

téměř imaginární konstelace

ve světě světel. 

SKY  svítidla

Matteo Ugolini

1

ALIBABABY  závěsná svítidla

Matteo Ugolini

2
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CELL stojací svítidla

Matteo Ugolini

3

MODULOR  svítidla

Edmondo Testaguzza

4

DÉJÀ-VU závěsná svítidla

Matteo Ugolini

5
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 V roce 1922 navrhl Bernard-Albin 

Gras sérii svítidel pro použití

v kancelářích a průmyslovém 

prostředí. Lampe Gras jak byly 

později nazývány, ohromily svým 

jednoduchým, robustním a přesto 

velmi ergonomickým designem. 

V základním tvaru neexistují žádné 

šrouby ani svařované spoje. V roce 

1927 koupila fi rma Ravel patent na 

výrobu a začala sériová produkce 

pod značkou Lampe Gras.

Bernard-Albin Gras byl jedním

z nejvíce inovativních designérů

20. století. Funkční estetika jeho 

lamp a zejména design detailů, jako 

jsou ramena, držáky a základna byly 

opravdu originální a daleko před-

běhli svou dobu. 
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No. 206 stolní svítidlo

N411BL stojací svítidlo

No. 205 stolní svítidlo

No. 211 stolní svítidlo

No. 203 stojací svítidlo

No. 302 závěsné svítidlo No. 222 nástěnné svítidlo No. 210 nástěnné svítidlo1



110 www.lampegras.fr

Velkým příznivcem lamp Lampe 

Gras se stává samotný Le Corbu-

sier, který je používá ve vlastních 

architektonických kancelářích tak 

i v realizacích vlastních projektů 

po celém světě.  Následují další 

jako např. Robert Mallet-Stevens, 

Jacques Emile Ruhlmann a Eileen 

Gray. Stejně jako u architektů a de-

signérů se lampy těší velké oblibě 

u umělců, kteří je používají ve svých 

ateliérech. 

 Poprvé v historii jsou lampy 

Lampe Gras stejně populární 

mezi profesionály tak i mezi lidmi 

v domáctnostech pro potřeby 

denního použití. V současnosti se 

lampy staly vyhledávaným sběra-

telským kouskem po celém světě, 

pozoruhodně nejvíce ve Francii, 

Spojených státech a v Japonsku. 

Bernard-Albin Gras byl talentovaný 

konstruktér a vizionář jehož návrhy 

se ukázaly být nadčasové.
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DCW Lampe Gras 

No. 213 nástěnné svítidlo

Bernard Albin Gras

3

DCW Lampe Gras 

No. 214 nástěnné svítidlo

Bernard Albin Gras

5
DCW Lampe Gras 

No. 215 stojací svítidlo

Bernard Albin Gras

2

DCW Lampe Gras 

No. 207 stolní svítidlo

Bernard Albin Gras

4



112 www.less-n-more.com

Athene Wall nástěnná svítidla

less’n’more

2

Athene Clamp stolní svítidlo

less’n’more

3

Vysoká kvalita, moderní techno-

logie a smysl pro detail vytváří 

dlouhotrvající estetickou hodnotu 

osvětlovacích těles značky Less’n’-

more. Jejich produkty jakoby vyjad-

řovaly postoj: méně znamená více. 

Společnost vytváří výrobky, které 

jsou navrhovány a redukovány na 

své základní prvky. Less’n’more je 

výrobce nestárnoucího designu.

Athene Ceiling závěsná svítidla

less’n’more

1



113www.lumini.com.br

Lumini vytvořila originální a ne-

obyčejně rafi nované hliníkové 

závěsné svítidlo s přímým i nepří-

mým způsobem osvětlení. Bossa 

umožňuje vytvoření různé nálady 

a kontrolu intenzity světla v míst-

nosti opatrným vytažením stínidla. 

Účinná regulace prudkého světla je 

dosahována prostřednictvím krytu, 

který je umístěný před žárovkou. 

Bossa Silber závěsná svítidla

Fernando Prado

2

Super Bossa závěsné svítidlo

Fernando Prado

3

Mini Bossa závěsná svítidla

Fernando Prado

1
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Světlo dává život, ať už se jedná 

o život v širším slova smyslu nebo 

život v na- šich domovech. Takže je 

přirozené mít přísné požadavky na 

lampy, které osvětlují naše okolí. 

Vždy by mělo fungovat jasné pro-

pojení mezi formou a funkcí lampy. 

Lampa by především měla zajišťo-

vat funkční osvětlení, ale zároveň 

nabízet estetický zážitek, ať

už svítí nebo je vypnutá. Toto je 

klíčová fi lozofi e společnosti Ligh-

tyears. Pojem inovace nejlépe cha-

rakterizuje celou tuto organizaci. 

Odhodlání a schopnost zrealizovat 

ty nejlepší nápady pramení z cíle 

rozšířit vnímání funkčního a este-

tického osvětlení.

Pharaoh závěsné svítidlo

Hulger, 2013

1
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Juicy Black závěsné svítidlo

Salto & Sagsgaard, 2011

2

Aeon Rocket Grey závěsné svítidlo

Morten Voss, 2014

3
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Lightyears usilovně pracuje na vý-

voji takových svítidel, které nastolí 

nový standard designu a kvality. 

Spolupracuje s nejlepšími vizionář-

skými architekty a návrháři. Každá 

lampa je formulována a vytvořena

od napros-tého začátku a je 

produktem úzké spolupráce mezi 

tvůrcem a výrobou. Kombinace 

pokrokové a nadčasové estetiky 

je zlatou nití, která se táhne všemi 

jejich produktovými sériemi, které 

jsou hmatatelně vyjádřené pomocí 

funkčního designu a rafi nované 

technologie osvětlení. Sortiment 

Lightyears tak představuje nový 

a průkopnický řád moderního

designu a kvalitního osvětlení.

Caravaggio Black závěsná svítidla

Cecilie Manz, 2005

4

Mingus Nearly Black závěsné svítidlo

Cecilie Manz, 2012

5
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Icefox závěsné svítidlo

Nicholai Wiig Hansen, 2013

6
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Společnost Lightyears usiluje 

o to, aby se stala čelním skandi-

návským dodavatelem moderního 

designového osvětlení. Lightyears 

vyvíjí a prodává unikátní lampy pro 

zákazníky, kteří dokážou ocenit 

design a kvalitu. Jejich lampy jsou 

spojením kvality, povrchové úpravy 

a optimálního osvětlení. Nejdů-

ležitějším požadavkem je spojení 

formy a funkce. Každý jednotlivý 

detail musí mít svůj konkrétní účel 

a neexistovat čistě kvůli designu 

samotnému.

Radon Nigra stojací svítidlo

Hans Sandgren Jakobsen, 2011

8

Radon Nigra nástěnné svítidlo

Hans Sandgren Jakobsen, 2011

9

Calabash Silver závěsná svítidla

Komplot Design, 2011

7

www.lightyears.dk
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Orient závěsné svítidlo

Jo Hammerborg, 1963

10
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PH 5-4½ závěsné svítidlo

Ebbe Christensen & Sophus Frandsen, 

Poul Henningsen

2

AJ Royal závěsné svítidlo

Arne Jacobsen

3

Enigma 545  Závěsné svítidlo

Shoichi Uchiyama

4

Koncept společnosti Louis Poulsen 

Lighting A/S je vyvíjet, vyrábět

a prodávat kvalitní osvětlovací 

produkty, které mají funkční design 

pro budovy a zastavěné oblasti. 

Tato osvětlovací tělesa jsou známá 

pro svou originalitu, jednoduchost 

a výjimečné nakládání se světlem.

Produkty společnosti Louis Poul-

sen Lighting vycházejí z fi lozofi e  

světla, která je založena na nutné 

existenci tří základních parametrů: 

na funkci, komfortu a atmosféře. 

Díky úzké spolupráci s architekty

a návrháři vyvinula společnost

Louis Poulsen velmi fl exibilní a ino-

vativní oddělení pro zákaznické 

návrhy. Mnoho produktů tohoto

oddělení začalo jako „divoké ná-

pady“, ale později skutečně došlo 

k jejich výrobě.

PH Artichoke závěsné svítidlo

Poul Henningsen

1
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PH 5-4½ závěsné svítidlo

Ebbe Christensen & Sophus Frandsen, 

Poul Henningsen

5
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AJ Wall nástěnná svítidla

Arne Jacobsen

6 AJ Floor stojací svítidlo

Arne Jacobsen

AJ Table stolní svítidlo

Arne Jacobsen

7
Už více než sedmdesát let vyrábí 

Louis Poulsen inovativní osvětlovací 

zařízení pro budovy a jejich okolí. 

Elegantní styl, řemeslné zpraco-

vání a vysokou kvalitu produktů 

Louis Poulsen můžeme obdivovat 

na předních projektech po celém 

světě. Společnost patří mezi deset 

největších dodavatelů profesionál-

ního osvětlení v Evropě. Mnoho je-

jich osvětlovacích těles se už stalo 

„klasickými uměleckými díly“, a to 

nejenom kvůli nezaměnitelnému 

designu, ale také kvůli unikátnímu 

ovládání světla. Flexibilní výroba, 

odborné znalosti a vize společnosti 

poskytují geniální mix technického 

a architektonického designu.

www.louispoulsen.com
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LC Shutters závěsné svítidlo

Louise Campbell, 2012

8
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Společnost založenou v roce 1978 

spojuje myšlenka tří architektů, 

Riccarda Sarfattiho, Paola Rizzatta 

a Sandry Severi, kteří chtěli spojit 

své zkušenosti získané dlouhodo-

bou spoluprací s Ginem Sarfattim. 

Gino Sarfatti byl experimentá-

torem a uznávaným inovátorem 

v oblasti svítidel. Filosofi e fi rmy

se vyznačuje přesně stanovenými, 

od počátku neměnnými faktory

— experimentováním, výzkumem 

a kvalitou, fi lozofi í zaměřenou na 

tvorbu „krásných věcí dostupných 

široké veřejnosti“ a přístupem za-

měřeným na diskrétní dokonalost, 

kterou ani po letech neztratily. To 

se odráží také na jejich svítidlech.

Lady Costanza stojací svítidlo

Paolo Rizzatto, 2008

1
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Costanzina stolní svítidlo

Paolo Rizzatto, 1992

4

Costanza stolní svítidlo

Paolo Rizzatto, 1986

3

Grande Costanza závěsné svítidlo

Paolo Rizzatto, 2006

2

Grande Costanza stojací svítidlo

Paolo Rizzatto, 2006

5
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Hope závěsné svítidlo

Francisco Gomez Paz, Paolo Rizzatto, 

2009

7

Hope stropní svítidlo

Francisco Gomez Paz, Paolo Rizzatto, 

2010

Hope stojací svítidlo

Francisco Gomez Paz, Paolo Rizzatto, 

2010

6

Společnost Luceplan vystihuje vá-

šeň pro design a odvahu podnikat, 

společnost investuje nemalé pro-

středky do výroby – nové značky 

Elementi di Luceplan, řady technic-

kého a architektonického osvětlení, 

která byla vytvořena v roce 2006 

– a do marketingu. Společnost 

Luceplan byla založena s cílem 

navrhovat a vyrábět interiérové 

a exteriérové osvětlení a zlepšovat 

tak kvalitu života. Úspora energií 

je tou nejvyšší prioritou a nelze ji 

omezit jen na poměr osvětlení vůči 

spotřebě energie: musí zahrnovat

slučitelnost celého provozu s ži-

votním prostředím – od volby ma-

teriálů až po výrobní proces,

od životnosti výrobku až po jeho 

údržbu. Má-li předmět vydržet, 

musí být krásný i technologicky

dokonalý. Výrobek s dlouhou 

životností je rovněž ekologičtější, 

protože přežije módní trendy.

www.luceplan.it
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Hope 16 závěsné svítidlo

Francisco Gomez Paz, Paolo 

Rizzatto, 2009

8



128 www.modernica.net

Modernica je společností založenou 

na zásadách severoamerického 

modernistického hnutí. Právě podle 

ideálů tohoto hnutí byl představen 

a vytvořen mýtus typického kali-

fornského životního stylu a postoje.

Richard Neutra, George Nelson,

Charles a Ray Eamesovi, Van Keppel 

a Green byli v tomto poválečném 

období současníky. Všichni sdíleli 

vizi zpřístupnění designu široké ve-

řejnosti. Jednoduchý design, vysoká 

kvalita, vysoká funkčnost a dostup-

nost jsou hlavní zásady, které vedou 

tuto společnost. Studio Modernica 

funguje jako návrhářské družstvo, 

kde všichni sdílí jednotnou odpověd-

nost za ideologie minulosti, přičemž 

se neustále vyvíjí a představují nové 

produkty a nové myšlenky, které 

potvrzují klíčové hodnoty moder-

nismu. Modernica sídlí v továrně 

z roku 1925, která se nachází v srdci 

centrálního Los Angeles. 

Bubble Lamp závěsná svítidla

George Nelson

1



129www.nemolighting.com

Společnost Nemo založil v roce 

1993 italský majitel Cassina SpA 

Franco Cassino. Cítil potřebu 

projektu založeného na inovacích 

italského designu. Díky tomu se 

společnost stala ikonou a získala 

vedoucí postavení ve světě desig-

nových svítidel. Roku 2006 Nemo 

získala Poltrona Frau Group a mezi-

národní rozvoj narůstal. Vsadili na 

investice do inovací, experimentů 

s novými materiály a technologi-

emi. Vytvořili tak mistrovská díla 

od nejvýznamnějších představitelů 

současného designu, např. Le Cor-

busier, Charlotte Perriand, Vico 

Magistretti a další. 

Projecteur 365 kolekce svítidel

Le Corbusier, 1954

1



130 www.zeitraum-moebel.de

Firma Zeitraum doplnila svůj

nábytek jedinečnou kolekcí osvět-

lení Noon. Jejich varianty jsou 

geniálně jednoduché a důmyslné 

zároveň.

Noon 2 závěsné svítidlo

El Schmid, 2009

1



131

Noon 12 závěsné svítidlo (a)

El Schmid, 2009

Noon 3 závěsné svítidlo (b)

El Schmid, 2012

Wall Noon nástěnná svítidla (c)

El Schmid, 2009

Noon 5 závěsná svítidla (d)

El Schmid, 2006

2

a

b

d

c
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koberce



134 www.danskina.com

Společnost Danskina se specializuje 

na návrhy a realizace exkluzivních

moderních koberců na objednávku. 

Klade důraz na preciznost ve všem,

co dělá, od počátečního nápadu

až k prodejnímu servisu. Koberec 

Danskina je nepostradatelný prvek 

bytového designu. Je kombinací 

zručnosti a nápaditosti v každém 

detailu. A protože každý koberec je 

vyroben na přání zákazníka, zračí 

se v něm jeho osobnost. Společnost 

Danskina je průkopníkem novátor-

ského používání barev, materiálů, 

struktur a technik, zároveň však 

dokázala oživit dlouho zapomenuté 

tradiční výrobní metody.

 Od roku 2011 se společnost 

zařadila do portfólia významné 

dánské společnosti Kvadrat, která 

je jedním z nejprestižnějších vý-

robců potahových látek a bytových 

textilií. 

Corale koberec

Christiane Müller

1



135www.fabula-living.dk

Dánská společnost Fabula Living 

navrhuje a produkuje koberce

s výrazným skandinávským charak-

terem a designem. Vyráběny jsou 

ručně převážně z přírodních materi-

álů, jako je vlna, len, bavlna či do-

konce kůže, s respektem k tradič-

ním řemeslným postupům a techno-

logiím. V nabídce jsou v široké škále 

atraktivních barev a vzorů.

V roce 2013 společnost představila 

kolekci významné dánské desig-

nérky Lisbet Friis, která propojila 

řemeslnou tradici severských 

textilních koberců s postupy výroby 

koberců orientálních. Od tradičních

kilimů navíc převzala výraznou ba-

revnost, v designu ale zachovala

skandinávskou jednoduchost. 

Kombinací těchto dvou naprosto 

odlišných tradic vznikly koberce, 

které se dokonale hodí do každého 

současného domova.

Funkia koberec

Lisbet Friis, 2013

1
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Španělská fi rma Gandia Blasco,

která byla založena již v roce 1941,

se dlouhá léta věnuje výrobě 

kusových koberců z přírodních 

materiálů. Vysoká estetika, kvalita 

a hvězdný design jsou typické pro 

všechny její pletené, tkané či vší-

vané koberce. Společnost se může 

pochlubit spoluprací s významnými 

designéry jakými jsou Jean-Ma-

rie Massaud, Marie Mees, Pablo 

Gironés, Palomba Serafi ni, Sandra 

Figuerola, Francesc Rifé. V roce 

2010 vytvořila Patricia Urquiola 

pro Gandia Blasco sérií koberců 

Mangas. Jejich netradiční design si 

získal mnoho obdivovatelů a jejich 

autorka obdiv a uznání. 

Mangas Naturales koberce

Patricia Urquiola, 2010

1



137

Mangas Rectangular koberec

Patricia Urquiola, 2010

2 Mangas Farol koberec

Patricia Urquiola, 2010

3

Mangas Campana koberec

Patricia Urquiola, 2010

4 Mangas Globo koberec

Patricia Urquiola, 2010

5
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Pro velký úspěch koberců Man-

gas navrhla designérka Patricia 

Urquiola taburety Mangas Natural, 

Caramelo, Globo a Campana.

Mangas Natural pouf

Patricia Urquiola, 2011

9

Mangas Globo pouf

Patricia Urquiola, 2011

6 Mangas Campana pouf

Patricia Urquiola, 2011

7 Mangas Caramelo pouf

Patricia Urquiola, 2011

8

www.gan-rugs.com
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Mangas Plait a Rhombus kolekce

Patricia Urquiola, 2013

Aram stolek

Nendo, 2013

10
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Goyescas kolekce koberců

Sandra Figuerola, 2013

11
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Arabesco Verde koberec

Sandra Figuerola

12

Arabesco Rojo koberec

Sandra Figuerola

13

Palermo koberec

Sandra Figuerola

14
Catania koberec

Sandra Figuerola

15
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Pinocchio koberce

HAY studio

1Firma HAY doplnila kolekci nábytku 

pro moderní domovy o vlastní řadu 

koberců.
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Colour Carpet koberce

Scholten & Baijings

2
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Kasthall navrhuje a vyrábí unikátní 

ručně tkané koberce už od roku 

1889. Od svého založení společnost 

provozuje vlastní továrnu ve městě 

Kinna na západě Švédska. Během 

let se společnost Kasthall stala 

jedním z vůdčích mezinárodních

návrhářů a výrobců koberců. 

Společnost staví na švédských 

tradicích řemeslného umění, které 

dokonale přenáší do moderní

podoby. Každý koberec, který spo-

lečnost Kasthall vyrobí, je unikátní 

a vyrobený na zakázku. Kožený 

štítek na zadní straně každého 

koberce udává jména lidí, kteří

ho navrhli a vyrobili.

Stig koberec

Gunilla Lagerhem Ullberg

2

PositiveNegative koberec

Björn Dahlström

1
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Karl Grey koberec

Jean-Marie Massaud

3



146 www.kasthall.com

Díky vlastní továrně má Kasthall

naprostou kontrolu nad celým 

výrobním procesem. V továrně sedí  

vývojáři bok po boku s návrháři.

Každý nový nápad tak může být 

ihned vyzkoušen ve výrobně.

 Značnou pozornost věnuje spo-

lečnost kvalitě. Na koberci značky 

Kasthall se můžete procházet, tan-

čit, hrát si a žít mnoho let — bude 

stále krásný.

Arkad koberec

Gunilla Lagerhem Ullberg

1
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Mistral koberec

Gunilla Lagerhem Ullberg

2

Horizon koberec

Gunilla Lagerhem Ullberg

3



148 www.miinu.de

Společnost miinu® je mladá inova-

tivní společnost zabývající se sou-

časným designem koberců. Vznikla 

v dubnu 2010 přičiněním Maria 

Severina a Patrika Salewskiho.

Výjimečný charakter značky 

defi nuje především vysoce kvalitní 

materiál a mix stylových barev.

miinu® spojuje tradici a moderní 

domov. Nebrání se individuálním 

požadavkům zákazníka a vždy pro 

něj hledá to nejlepší. Inspiraci čer-

pají při cestování a zaměřují se na 

kontrast mezi průmyslem a kultu-

rou daného místa, aby potom mohli 

klientům předat ty nejlepší trendy, 

které je oslnily. Heslem pro miinu® 

je vytváření moderní tradice.

Nomad koberec1
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Revolution koberec2 Pure koberce3



150 www.hannakorvela.fi 

Společnost Hanna Korvela Design 

byla založena před patnácti lety, 

inspirována základními smysly 

a zrozena, aby je respektovala. 

Prvním výrobkem této textilní 

společnosti byl koberec Duetto, 

který poukazoval na silné uvědo-

mění si tradic nordického bytového 

designu, vysoké kvality, ekologic-

kého povědomí a moderních tvarů. 

Nyní se společnost Hanna Korvela 

řadí k největším a nejuznávanějším 

společnostem v obchodě s koberci 

ve Finsku. Podstatou celosvětově 

známé řady výrobků jsou koberce 

vy-robené z papírového vlákna 

a bavlněné pleteniny, luxusní vlněné 

koberce se střapci a lehčí předlož-

ky. Hanna Korvela představuje ryzí 

materiály, jasné tvary, vysokou kva-

litu a harmonickou krásu, jejíž síla 

nikdy nepřestane dělat dojem.

Duetto2 koberce

Hanna Korvela

Duetto3 koberec

Hanna Korvela

Duetto koberec

Hanna Korvela

1
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T A P P E T I

Rock 34 Oceano 

koberec

Sirecom Tappeti

1

www.sirecomtappeti.it

V hudbě existují nástroje, které 

vytváří zázemí k docílení souladu 

mezi jejich zvukem a hlasy sólistů. 

V bytové architektuře může být 

dosaženo stejného efektu polože-

ním koberce na podlahu a tím se 

nábytek promění v harmonický

celek. A tak se jakýkoliv koberec 

z kolekce společnosti Sirecom 

stává hlavním prvkem celku, 

významným představitelem vkusu 

a trendů. U všech výrobků společ-

nosti Sirecom můžeme najít zajíma-

vé prvky, jako je fantastický vzhled 

koberce s třásněmi, různé druhy 

materiálů koberců Endency, jedno-

duchost koberců Natural, uhlazený 

vzhled výrobků Kelims a vázaných 

koberců v různých provedeních

a stylech. 

Only You koberec

Sirecom Tappeti

2
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doplňky



154 www.cloud7.de  

Cloud7 je novou značkou nabíze-

jící módní a současné produkty 

a doplňky pro psy a jejich milovníky. 

Designové, vysoce kvalitní produkty 

byly vytvořeny se záměrem vylepšit 

a posílit vztah mezi člověkem a jeho 

psem. Filozofi e značky je zároveň 

založena na nabídce ekologických 

a Fair Trade výrobků. Vybrat si zde 

můžete psí pelíšky různých tvarů, 

barev i velikostí, hračky pro psy i by-

tové doplňky pro jejich obdivovatele.

Dream, Sleepy psí pelíšky1
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Cestovní rozkládací 

pelíšek/taška

2 Cozy psí pelíšky3



156 www.culti.it

Culti je přední italskou lifestylovou 

společností, špičkou v oboru, jejíž 

výrobky charakterizuje jedinečný

design, preciznost, uklidňující tóny 

barev a široká škála úžasných 

vůní jejich difuzérů. Nabízené vůně 

jsou čisté a rafi nované zároveň. 

Každému prostoru dodají svěžest 

a harmonii. Pokud si je zákazník jed-

nou koupí a vyzkouší, nebude stát 

o změnu. Dokonalý tvar fl akonku 

a velké množství vůní vyhoví téměř 

každému, kdo se rád obklopuje 

krásnými a nevšedními věcmi.

Decor kolekce

Culti

1
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Rituals kolekce bytových doplňků

Culti

2
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Tato italská značka nabízí úžasné 

deky, přehozy  a přikrývky z přírod-

ních materiálů, které jsou díky špič-

kové technologii zpracování lehké, 

hřejivé a příjemné zároveň. Krásně 

se v nich lenoší i tvrdě spí.

www.cecchicecchi.it

www.zoepritz.com

Německý výrobce přikrývek

Zoeppritz čerpá z letitých zkuše-

ností a zároveň inovuje a zdoko-

naluje své produkty. Už německé 

prababičky kupovaly svým dcerám 

do výbavy tyto jedinečné deky. 

Jejich pravnučky jsou jim za to 

dodnes vděčné.
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Bandas kolekce

Patricia Urquiola, 2014



160 www.gan-rugs.com

 Kolekce koberců Goyescas se 

v letošním roce rozšířila o další 

produkty. Kromě koberců v ní teď 

najdeme také sedací moduly, tabu-

rety a nástěnnou dekoraci, která 

může navíc sloužit jako věšák.

Celá kolekce zaujme vynikajícím 

řemeslným zpracováním.

Goyescas kolekce

Sandra Figuerola, 2013

Bull Head nástěnná dekorace

Sandra Figuerola, 2013

1
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Glaoui  kolekce

Sandra Figuerola, 2012

2
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Firma HAY jako dodatek ke kolekci

nábytku pro moderní domovy 

představila doplňkový sortiment, 

který se skládá z koberců, polštář-

ků, dek a přehozů.

www.hay.dk

Mags Antique Quilt pouf

HAY Studio

1

Plus 9 přehoz

HAY Studio

2

Dot dekorativní polštář

HAY Studio

3

Dot 2x2 dekorativní polštář

HAY Studio

4
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Loop stand hall stojan na šaty

Leif Jørgensen

Strap 70 zrcadlo

HAY Studio

Dot koberec

Scholten & Baijings

Bella coff ee table stolek

HAY Studio

5



164 www.bitossiceramiche.it

Tradiční produkce keramiky existo-

vala v městečku Montelupo Fiorenti-

no již v 16.století. Rodina Bitossi zde 

pak v roce 1921 založila „Manifattura 

Ceramica Cav. Guido Bitossi & Figli„ 

, která převzala typické místní řeme-

slné aktivity a zavedla organizovanou 

výrobu. Ta pokračovala ve spolupráci 

s uměleckými osobnostmi, které 

byly schopné vnést do ní inovativní 

kulturně umělecké prvky. Neustálý 

vývoj a zkušené ruce keramiků vedly 

k rozvoji tvorby Alda Londi v 50. le-

tech a poté Ettore Sottsasse a Piera 

Fornasettiho, zároveň s pokračující 

výrobou produktů dle návrhů dalších 

designérů. V současné době společ-

nost pracuje např. s těmito návrháři: 

Arik Levy, Karim Rashid, Ginevra 

Bocini, Fabio Novembre, Ronan and 

Erwan Bouroullec, Luisa Bocchietto 

a Mario Ferrarini. Bitossi Ceramiche 

tak nabízí uměleckou keramickou 

tradici a zároveň současný design.

Bianco Nero série

Ettore Sottsass

1
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Bat Trang vázy

Arian Brekveld

1 Saigon Lacquer svícen

Arian Brekveld

2

Saigon Lacquer konferenční stolky

Arian Brekveld

3
www.imperfectdesign.nl

Imperfect Design nabízí ručně vyrá-

běné produkty navrhované renomo-

vanými holandskými designéry ve 

spolupráci s řemeslníky z rozvojo-

vých zemí – Guatemaly, Vietnamu

a Indie.

Výsledkem kombinace řemeslné 

ruční výroby a holandského designu, 

známého svou kreativitou a inova-

tivností, jsou unikátní výrobky

distribuované po celém světě. 



166 www.kristalia.it

Společnost Kristalia do svého vý-

robního programu zařadila zrcadla, 

zrcadlové skříňky a doplňky, které 

skvěle ladí s jejich nábytkem.

MAD zrcadlo

Monica Graff eo, 2003

1

CU stolička/stolek

Monica Graff eo, 2005

2

MINI BOX zrcadlová skříňka

Luciano Bertoncini, 2006

CU stolička/stolek

Monica Graff eo, 2005

3
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EXTRA LARGE zrcadlo na kolečkách

Luciano Bertoncini, 2000

6

BOX zrcadlová skříňka

Luciano Bertoncini, 2004

5

BOX zrcadlová skříňka

Luciano Bertoncini, 2004

4



168 www.menu.as

Skandinávské designové originály. 

Tři obyčejná slova, která vyjadřují 

vše, pro co tým Menu žije a dýchá. 

Nikdy nekončící vyhledávání krás-

ného a originálního skandinávského 

designu. Estetická a praktická 

denní překvapení, která vás činí 

šťastnějšími, když se na ně díváte, 

dotýkáte se jich a používáte je. 

Překvapení, která vás donutí říct: 

ale samozřejmě — jak je možné, že 

to nikoho nenapadlo dřív? Najděte 

si čas na procházku světem Menu, 

který zve na návštěvu každého. 

Jestliže chcete vybavit svůj domov 

originálním skandinávským de-

signem, jste na správném místě.

Panton Silver termohrnek

Pernille Vea

1

Panton kolekce

Pernille Vea

2

Panton Gold termohrnek

Pernille Vea

3

Panton kolekce

Pernille Vea

4
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Mirror držák na víno

Jakob Wagner

5

Runner držák na víno

Jakob Wagner

8

Vignon odvzdušňovací 

a dekantační karafa

Peter Orsig

9

Vignon termoobal

Jakob Wagner

7

Vignon teploměr

Jakob Wagner

6
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www.muuto.com

Společnost Muuto představila

jako dodatek ke kolekci nábytku 

také doplňkový sortiment, který 

zahrnuje mimo jiné například

svítidla, polštáře, svícny, mísy,

vázy a věšáky.

Raw, židle

Jens Fager, 2008

1

Adapteble stůl

TAF Architects, 2009

E27 závěsné svítidlo

Mattias Stâhlbom, 2008

The More The Merrier svícen

Louise Campbell, 2007

2
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Studio závěsné svítidlo

TAF Architects, 2009

3

Under the Bell závěsné svítidlo

Iskos – Berlin, 2011

6 Restore košík

Mika Tolvanen, 2009

7

Wicker košík na chléb

Cicilie Manz, 2009

4

Crushed mísa

JDS Architects, 2007

5
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 Dětský 

kusový nábytek
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REPUBLIC OF Fritz Hansen

si vychovává své budoucí zákazníky.  

Společnost došla k poznání, že

i děti poznají kvalitu a pokud v ní 

vyrůstají, nebudou chtít v budouc-

nu slevovat.

SERIES 7™ CHILDREN‘S CHAIR židle

Arne Jacobsen, 1970

1

www.fritzhansen.com
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COAT TREE™ věšák

Sidse Werner, 1971

LITTLE FRIEND™ stolek

Kasper Salto, 2005

DOT™ stolička

Arne Jacobsen, 1970

2 COAT TREE™ věšák

Sidse Werner, 1971

LITTLE FRIEND™ stolek

Kasper Salto, 2005

DOT™ stolička

Arne Jacobsen, 1970

3
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MAGIS myslí i na děti. Dobře 

známý pejsek Puppy, židlička Trioli 

a tučňák Pingy si okamžitě podmaní 

každou dětskou duši. Interiéru 

o exteriéru dodají styl a zábavu 

zároveň.

Pingy dekorace

Eero Aarnio, 2011

1
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Trioli židlička

Eero Aarnio, 2005

2

Puppy tvarovaná židlička

Eero Aarnio, 2009

3
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Dětská kolekce Magis me too ur-

čená dětem od 2 do 5–6 let vznikla 

v roce 2004 z podnětu Eugenia 

Perazza, prezidenta společnosti, 

který tehdy hledal nábytek vhodný 

pro svou malou vnučku. Její název 

„já taky“ je odvozen od dětské 

touhy napodobovat dospělé a při-

tom zůstávat ve svém světě plném 

fantazie.
Paradise Tree dětský věšák

Oiva Toikka, 2009

4

www.magismetoo.com
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Rocky houpací koník

Marc Newson, 2012 

Bunky postel

Marc Newsan, 2012

Dodo houpací stolička

Oiva Toikka, 2009

5
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venkovní nábytek



182 www.houe.com

Společnost Houe byla založena 

roku 2007 v Dánsku. Soustřeďuje 

se na výrobu zahradního a jídelního 

nábytku. Nabízí kvalitní, cenově 

dostupný, designový nábytek, kam 

řadíme stoly, židle, lehátka nebo 

odkládací stolky.

Houe spolupracuje se dvěma

designéry světového významu 

– Henrik Pedersen a Jesper K. 

Thomsen.

Click židle

Henrik Pedersen

1
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Click houpací křeslo

Henrik Pedersen

2 Circle stůl

Henrik Pedersen

3
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Společnost Roda byla založena 

v roce 1990 a od začátku se speci-

alizovala na výrobu outdoorového 

nábytku. Úspěch jí zaručila vášeň, 

zkušenost a přesná intuice jejího 

zakladatele Roberta Pompy, jed-

noho prvních Italů, který pracoval 

na nové koncepci Interior Garden:  

interiérové zahrady, která stírá 

hranice mezi interiérem a exte-

riérem. V letech 1990-2000 se 

společnost snažila usadit na trhu 

v Itálii i v Evropě a specializovala 

se na výrobu teakového nábytku 

mimořádné kvality a výjimečného 

designu. Mimoto v Itálii distribuova-

la také další značky outdoorového 

nábytku: Dedon, Tribù a Tuuci. 

První změna přišla v roce 2000: 

Roda se rozhodla oslovit zákazníky 

přímo prostřednictvím velké re-

klamní kampaně, ačkoliv se i nadále 

věnovala obchodování ve speciali-

zovaných prodejnách a outletech 

s venkovním nábytkem. 

Mistral  sofa

Rodolfo Dordoni

Lawrence  židle

Rodolfo Dordoni

1



185www.rodaonline.com

V roce 2004 se Roda stala prvním 

výrobcem ve svém oboru, jehož de-

signový nábytek mohl být používán 

jak v interiéru, tak venku. 

 V roce 2005 zahájila společnost 

spolupráci s jedním z nejvýznamněj-

ších italských designérů Rodolfem 

Dordonim, jehož úkolem bylo navrh-

nout interiérový designový nábytek 

z materiálů pro nábytek venkovní. 

Dordoni navrhl kolekci Net-work, 

která naprosto přesně splnila tento 

požadavek a vystihla nový životní 

styl propojující relaxační funkci 

outdoorového nábytku s elegancí 

a funkčností nábytku interiérového. 

Díky tomu se Roda stala zakladate-

lem nového nábytkového sektoru  

IN(door) a OUT(door) a zároveň 

renomovanou značkou, která určuje 

nové trendy. V roce 2008 se kre-

ativní tým rozrostl o další světově 

známé designéry Gordona Gui-

llaumiera a Studio Lievore Altherr 

Molina.

Spinnaker  stůl

Gordon Guillaumier

Harp židle, křesla

Rodolfo Dordoni

2

Basket  sofa

Gordon Guillaumier

Zorro křeslo

Rodolfo Dordoni

3
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ICE™ židle

Kasper Salto, 2002

1

www.fritzhansen.com
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Rest Collection  

Harry & Camila

1

www.kristalia.it
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Pavilon — galerie moderního bydlení, Vinohradská 50, 120 00 Praha 2

+420–286 017 701–6;  pavilon@stockist.cz

——

Stockist Showroom, Vinohradská 41, Praha 2

+420–286 017 560-1;  vinohradska@stockist.cz

www.pavilon.cz

www.stockist.cz


