16 BÝVANIE ⁄ osobnosť

Rad pohodlných kresiel Rolf Benz 568 je
synonymom ergonomického sedenia, ich
krivky sú elegantné
a pohodlné.

KAŽDÝ DEŇ

ODZNOVA
TEXT

Potrebujete poradiś
pri výbere nábytku,
osvetlenia alebo doplnkov?
Chcete maś profesionálne
naprojektovaný interiér?

Jana Zajasenská FOTO Rolf Benz

„Začínam každý deň odznova, len tak sa mi darí
nachádzať nové, zaujímavé riešenia a aplikovať ich do
praxe. Tie sa potom stávajú zaujímavým aspektom
v mojej práce a aj v živote ako takom,“ charakterizuje
spôsob svojej práci a života jeden z najvýznamnejších
dizajnérov nábytku dnešných dní, Cuno Frommherz.
Hlavným zdrojom inšpirácií Cuna Frommherza je príroda, jej tvary a štruktúry, ktorými je fascinovaný. „Pozrite sa napríklad len na
vtáčie pero. Jeho funkciu určuje veľké množstvo vlastností: hreje, neprepúšťa vodu, umožňuje lietanie. Je esteticky perfektné,
rastie, regeneruje sa, je 100-percentne recyclovatelné a mnoho ďalšieho. Podobné úžasné vlastnosti nájdeme aj v iných
prírodných objektoch. Pre mňa sú ideálne, aj keď ako dizajnér môžem len snívať o takomto zozname vlastností objektov, ktoré navrhujem. Našťastie, koždodenne nás obklopujú takéto krásne a fascinujúce „produkty“ prírody. Zásobujú nás množstvom nápadov a dômyselnými riešeniami. Na druhej strane, vrhajú na naše ciele iné svetlo a učia
nás brať veci a samých seba trochu menej
vážne.“

V sedačke Vero dizajnér uplatnil všetky pravé hodnoty, a preto sa hneď od
začiatku stala klasikou. Ponúka inovatívny dizajn, množstvo možností a, samozrejme, pohodlie.

Krútiace kreslo Rolf Benz 566
v sebe spája honosnosť a okázalosť, no napriek tomu pôsobí
nadčasovo a štýlovo.

kuchynské
a interiérové štúdio

U nás ste vždy vítaní!
Od 1. septembra
Vás radi privítame aj
v novootvorenej predajni

v Košiciach!

Sedačka Cosmo
sa veľmi prudko približuje k dokonalosti, najmä pre
tých, čo majú radi hravé, variabilné
a multifunkčné veci. Jej čisté hranaté línie a kombinácia textilu a kože umožňujú vytvorenie rôznych variácií a tým vždy nový vzhľad.

CUNO FROMMHERZ

Pre individualistov je ako stvorený rad
Linea so svojím puristickým tvarom.
Vybrať si tu môžete z viacerých výšok, hĺbok, farieb i vyhotovenia kovového rámu. Sedačka sa dá doplniť otomanom
a kreslom v rovnakom štýle.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Tento švajčiarsky produktový dizajnér sa narodil
v roku 1963. Ako vyučený stolár začínal v štúdiu
iného interérového dizajnéra a neskôr spolupracoval
s umelkyňou Piroska Szönye. Od roku 1996 má vlastný
ateliér zameraný na nábytkový dizajn.
Okrem navrhovania jednotlivých kusov nábytku vytvára
aj koncepcie pre nábytkárske značky ako Rolf Benz,
De Sede, Cassina alebo Leolux. V práci sa sústreďuje
hlavne na stoly, stoličky a čalúnený nábytok. Okrem
toho navrhuje aj policové zostavy a kancelársky aj
kúpeľňový nábytok.

*Do konca roka 2010 zvýhodnená
ponuka -24% na modely
v troch akciových odtieòoch kože.
*Rolf Benz AMO.
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