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DESIGNOVÉ
SOUKROMÍ

Vedoucí prodeje
Poggenpohl Czech
Pro společnost Poggenpohl
pracuje sedmnáct let. Vedoucím
studia se stal před osmi lety
a aktuálně vede tým tří lidí.
Ze studia nepustí jinou než
perfektně odvedenou práci.

Flexibilní uzavíratelné řešení nejen
v kuchyňském prostředí – trend prezentovaný
napříč všemi významnými společnostmi. Ani
Poggenpohl v tomto směru nezaostává a letos,
před několika týdny, za něj obdržel světové
ocenění.
 Čajový set +STAGE
je určený nejen
pro milovníky čaje

POGGENPOHL
Poggenpohl je nejstarší
a nejznámější značka kuchyní
na světě. Zastoupení má ve více
než sedmdesáti zemích světa.
Je považována za vizionáře
a inovátora v segmentu kuchyní.
Pracuje s nestandardními
technologiemi i řešeními,
které se postupem doby
stávají etalonem i pro ostatní
výrobce. Značka je spojována
s významnými světovými
architekty a designérskými
studii, jako jsou například
Hadi Teherani, Jorge Pensi
nebo Porsche Design.

 Značka Poggenpohl se
zaměřila pomocí konceptu
+STAGE nejen na vybavení
kuchyní, set se šatní skříní lze
využít ve všech interiérových
zákoutích. Výhodou je
možnost použití shodného
materiálu, z jakého je
vyrobena kuchyň tzv. v jedné
lince
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Co se skrývá pod pojmem
+STAGE?

Jde o uzavíratelný nábytkový systém, který je esteticky
na tak vysoké úrovni, že i varianta s otevřenými dvířky sklízí
v mnoha ohledech větší úspěch
než v případě zavřených dveří,
pro který byl navržen. Koncept
+STAGE se standardizovanou šířkou 120 cm a hloubkou
65,4 cm se vyrábí ve čtyřech
různých výškách. Nabízí už předem definované sety vybavení,

například čajový, snídaňový
nebo barový set, kancelář či šatní skříň.
Potvrzuje +STAGE aktuálně oblíbený trend slučování kuchyňského a obývacího prostoru
do kolekcí s jedním autentickým
a sjednoceným designem?

K tomuto účelu byl +STAGE
předurčen. Má nezaměnitelný
charakter a symbolizuje elegantní propojení dvou obytných zón.
Primárně byl tento systém určen

hlavně pro kuchyně, nicméně
potřeby zákazníků dopomohly
k jeho rozšíření i do dalších prostor. Sety +Stage nabízejí směr
k vyšší individualizaci potřeb
zákazníka. Navíc důsledně reagují na měnící se nároky pro vybavení domácnosti.

 Snídaňový set z konceptu
+STAGE, materiálové provedení
lze volit z kompletní nabídky
značky Poggenpohl

Do jakých kuchyní sety +STAGE
navrhujete?

pozici. Přesněji řečeno, kde
není rozpočet priorita, tam lze
+STAGE použít. I v případě, že
zákazník nezvolí podle předem
definovaných setů, můžeme
vnitřní prostor upravit zcela
individiuálně, například pro
praktické a esteticky zajímavé
řešení uskladnění malých kuchyňských spotřebičů – toastovače, mixéry, roboty a další.

S tímto konceptem setů pracuji s ohledem na rozpočet,
který mám od zákazníků k dis-

V předchozích týdnech koncept
+STAGE obdržel nejvyšší oceně-

ní v oblasti designu. I jiné značky
nabízejí podobná řešení, je to tedy
spravedlivé vůči konkurenci?

Poggenpohl filozofii uzavíratelného řešení propracoval k dokonalosti. Jde o uni kátní, dokonale řešený uzavíratelný prostor, který vytvoří
jednu linku s okolním nábytkem, a k tomu účelně a esteticky zpracovaný vnitřní prostor,
za který se rozhodně není proč
stydět… A proto si Poggenpohl
ocenění zaslouží.
■

Koncept setů +STAGE se může nově
pochlubit světovými oceněními Red
Dot Design Award – Product design
2017 za design a Good Design
Award 2016 za inovativní řešení

KONTAKT:
POGGENPOHL CZECH, Vinohradská 35, Praha 2,
tel.: 222 210 783, e-mail: studiopraha@poggenpohl.cz,
www.poggenpohl.cz
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