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Sedací souprava B flat, design
Andreas Berlin, cena sestavy
od 352 660 Kč
Křeslo Scylla, design
Gerard Vollenbrock, cena
od 55 860 Kč

Rozkládací kávový stolek
Tablet, tři různé typy, deska
140– 90 x 80 cm, výška
33 cm, design Hugo de
Ruiter, cena od 57 960 Kč

Odkládací stolek
Portello, 45 x 36 x 53 cm,
design Patrick Belli, cena
od 13 580 Kč

R

odinná firma na výrobu nábytku z jižní
části Holandska vedená bratry Tonem a Janem Sandersovými byla založena v roce
1934. Po druhé světové válce se
z malého podniku s hrstkou zaměstnanců stala větší, ale stále
rodinná firma, jejíž majitelé
koupili továrnu a díky svému
nadšení pro italský a skandinávský design posunuli tradiční nábytek na vyšší úroveň. Už
v roce 1964 otevřeli první Design Centrum v Utrechtu a následovala spolupráce s designéry, fotografy a umělci z řady
evropských zemí. Moderní řadu
nazvali Leolux (luxusní nábytek od lva) a úspěšně se pustili
do její propagace.

VE ZNAMENÍ
LVA A LUXUSU
Designový nábytek značky Leolux je na českém trhu spíše
opomíjenou značkou, přestože ve světě patří dlouhodobě
ke špičkám ve svém oboru. Precizní řemeslo, nové technologie,
design, který počítá s osobním přístupem k zákazníkovi a jeho
vkusu, a snaha vytvořit pohodlný nábytek s výrazným rukopisem
přinesly nové moderní linii holandského výrobce nábytku
s dlouhou tradicí úspěch, který jistě brzy získá i na českém trhu.
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KAŽDÝ NÁZOR SE POČÍTÁ

Designéři, kteří spolupracují nejen s Leoluxem, ale mají
za sebou úspěšnou spolupráci
i s dalšími kvalitními a designově zajímavými značkami, navrhují sedací nábytek nebo stolky
v úzkém kontaktu s mistry svého řemesla, aby společně dosáhli požadovaného výsledku. Důraz je vždycky kladen na kvalitu
materiálu i zpracování, ale také
na to, aby cena nábytku byla
stále příznivá a dostupná. Kompromisy, které jsou součástí
každého výrobně tvůrčího procesu, jsou v souladu s myšlenkou a vizí designérů. Zákazník
a jeho preference a specifické
potřeby ale nezůstávají opomenuty. Produkty jsou navrhovány

tak, aby si kupující mohl vybrat
z velké škály materiálů a barev.
Ve Venlu, kde je soustředěná výroba, se pod rukama čalouníků,
střihačů, truhlářů, lakýrníků
nebo vyšívaček líhnou na míru
zpracované produkty.

Kolekce stolů Cimber, jídelní
stůl 45 x 45 x 58 cm, kávové
stolky 70 x 70 x 38 a 90 x 90 x
38 cm, design Frans Schrofer,
ceny od 16 600, 21 980
a 27 300 Kč

KŮŽE, NEBO LÁTKA?

Sedací nábytek Leolux je
v tomto ohledu variabilní nejen,
co se tohoto někdy poměrně složitého výběru týče, ale svoje příznivce potěší a zároveň potrápí
nutností zvolit typ kůže či látky.
Ve výběru bude hrát roli řada
aspektů, z nichž nejdůležitější budou cena a životní styl budoucího majitele. Leolux nabízí
výběr z osmi druhů exkluzivních
kůží v nepřeberných barevných

Chaise longue Paleta,
95 x 109 x 95 cm, design
Christian Werner, cena
od 101 500 Kč

Křeslo Volare, 86 x
95 x 88 cm, design
Jan Armgardt, cena
od 49 980 Kč

Křeslo Pallone, design
Boonzaaijer/Mazairac/de
Scheemaker, cena od 50 260 Kč

www.modernibyt.cz
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Pohovka Arabella, ve variantách
2,5 a 3sed, design Stefan Heiliger,
cena od 125 020 Kč

Kávový stolek s úložným
prostorem Blocco, 73 x 73 x
38 cm, design Scooter & Partners,
cena od 68 320 Kč

Konferenční stůl Ninfea,
108 x 108 x 42 cm,
design Stephan Veit,
cena od 30 660 Kč

Křeslo Parabolica,
design Stefan Heiliger,
cena od 98 980 Kč

kombinacích. Kůže lze navíc libovolně kombinovat s designovými látkami. Architekty potěší
i možnost dodání vlastní látky
či kůže. Každý kus je unikátním
originálem kombinací barev
kůží a látek. Ve výrobě je využívána hovězí kůže z dobytka chovaného prvořadě na maso. Pro
vysoké kvalitativní požadavky

jsou používány pouze kůže, které neobsahují vpichy a poranění.
Výroba kůží je u dodavatelů kontrolována zaměstnanci Leoluxu
a do Venla jsou následně odvezeny pouze výběrové kůže té nejvyšší kvality. Látky jsou na tom,
co se týče kvality, stejně. Firma
spolupracuje s předními výrobci
tkanin, jako jsou De Ploeg, Kvadrat, Fanny Aronsen a Alcantara,
kteří látky barví v požadovaných
odstínech tak, aby korespondovaly s barvou laku nebo kůže.

Pohovka Antonia Adore, ve variantách
2, 2,5, 3 a 3,5sed, v nabídce i rohový díl
a podnožka, design Hugo de Ruiter,
cena od 139 860 Kč

O ŽIVOTĚ STOLŮ

K výrobě stolů je používána
buď dřevěná dýha, nebo masiv.
Vždy je ale kladen důraz na to,
aby nábytek vydržel veškerou
zátěž, kterou mu jeho budoucí
majitelé přichystají, bez ztráty půvabu co nejdéle. Masivní
mořená dubová nebo ořechová
stolová deska doplněná o odstíny laku v hedvábném matu
či strukturovaném hrubším povrchu ideálně kombinuje krásu
dřeva s decentními laky.
■

KONTAKT:
SEDLÁK INTERIER
Vinohradská 10, Praha 2
www.sedlakinterier.cz
POGGENPOHL STUDIO PRAHA
Vinohradská 35, Praha 2
www.poggenpohl.cz
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