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TON V PORTUGALSKU – CASA UM!

Tradiční portugalská architektura a výhledy na
pobřeží Algarve. Casa Um se stane vaším
domovem od momentu, kdy do ní vkročíte. Bílé
stěny obklopené olivovníky, rohovníky a stromy
mandlí působí klidným dojmem, dokonale
zapadají do vlnitých svahů Algarvských hor.
"Do původní vrchní části domu, která je postavena v
tradičním duchu, což můžete poznat podle
charakteristických prvků, jako je komín nebo střešní
terasa se zdobenou římsou, jsme umístili všechny
společné prostory. Kuchyň, obývací pokoj a jídelna
jsou v přímém kontaktu s vnější oddychovou
zónou," uvádějí architekti Ateliéru RUA.
"Nejsoukromější prostory – ložnice – se staly
součástí nové budovy, která se nachází pod úrovní
terasy. Díky tomu se nám podařilo zachovat
jedinečné výhledy a upozornit na starší část
objektu," doplňují architekti. Interiér je také podřízen
okolní krajině. Bílá, jemné tóny hnědé a zemité
barvy se nesou celým prostorem. Ten doplňují už
jen kvalitní materiály a solitérní nábytek. Součástí
obývací místnosti s krbem je organicky tvarovaná
sedačka, protipólem k její robustnosti jsou jemné
linie křesla č. 30 od společnosti TON, které doplňují
výrazný stůl v jídelní části.
Portugalský Ateliér RUA se věnuje různým druhům
architektury. Jeho portfoliem se prolínají rezidenční
projekty, komerční budovy a veřejný prostor. Ateliér
vznikl v roce 2006 a byl založen 4 absolventy
Lisabonské univerzity Lusíada.
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LD SEATING – TRENDY NOVINKA „BLOCK“

Stavebnice BLOCK odráží současný trend zero
waste. Je vyrobená ze zbytků čalounění, a to
jak látky nebo koženky. Každý set kostek má
proto originální barvy, ale vždy je esteticky
sladěný. Hodí se do školek, ale i do dětských
koutků v restauracích nebo kancelářích.
Kostky různých tvarů jsou dostatečně měkké, aby
byly pro děti bezpečné. Zároveň jsou díky kvalitním
materiálům dost odolné, aby vydržely dětské
aktivity. LD seating je nabízí ve dvou velikostech,
16 a 18 kostek. Kostky se dají složit k sobě tak, že
vytvoří jednolitou plochu. Dobře se skladují a když
si zákazník přikoupí látkový vak, může set použít i
jako matraci.
SOLÁRNÍ ENERGIE POŽENE STROJE V TOVÁRNĚ NA SNY!

Certifikát FSC, který v letošním roce U PILOUSE
získali, zavazuje nejen k dodržování podstaty
jeho existence. Tedy podpoře environmentálně
šetrného, sociálně prospěšného a ekonomicky
životaschopného obhospodařování lesů, a tím
napomoci chránit ohrožené a devastované
světové lesy. Celý pracovní tým U PILOUSE
motivuje dál.
Jeden z manažerů firmy, Petr Šilhánek říká: "Záleží
nám na životním prostředí a na ochraně přírody,
proto jsme se rozhodli pro výstavbu solární
elektrárny. Pokrýt tak vlastní energetickou potřebu
ekologickou cestou. Při rozhodování pro nás bylo
klíčové kritérium – energetická soběstačnost - ve
výši alespoň 30 %. Po dokončení stavby tohoto
projektu počítáme s jeho výkonem ca49kW.
Necelou třetinu spotřeby elektrické energie tak
budeme moci získávat ze slunce. Jsme
přesvědčeni, že pokud každý z nás učiní jakýkoliv
„zelený krok“ k čistšímu a zdravějšímu, životnímu
prostředí, bude se nám tu žít mnohem lépe".
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NADOP - NOVÝ OTISK JIŽ STÁVAJÍCÍM HODNOTÁM

Nové vizuální identitě zasvětili v NADOPu celý
minulý rok. Jakožto rodinná firma hledali
podpis či otisk celé společnosti. Takový, který
bude možné vtisknout do všech produktů
NADOP. Tento otisk s sebou nese hned několik
firemních hodnot. Ať už je to tradice a řemeslo
nebo lidský dotek, jednoduchost a kvalita. Otisk
prstu je tvořen liniemi a je to stopa, která po
nás zůstává. Právě tyto charakteristické linie v
případě NADOPu tvoří struktura letokruhů,
která odkazuje na přírodní materiály, jež
používají.
Iveta Strnadová, manažerka obchodu říká: „Tuto
strukturu využíváme i na dalších dokumentech.
Celou identitu dotváří jednoduchá moderní
typografie. Ta s sebou přináší jak čitelnost, tak
volnost a vzdušnost. Základní barevnost je tvořena
zemitou antracitovou a přírodní béžovou. S novou
vizuální identitou přichází také nový slogan:
N A D O P - Nábytek součástí všeho. Nábytek nás
každý den obklopuje, naplňuje náš dům a vytváří
domov. Zároveň pro ty, kteří ho vyrábějí,
představuje každodenní úsilí a životní poslání. Je
také součástí života, kultury, přírody, rodiny,
řemesla, ale také ekologie, udržitelnosti a trendů.
Zkrátka všeho“.

ARBYD CZ MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

ARBYD CZ představuje nový web, který jde
ruku v ruce s inovacemi a rozmanitostí
produktů a služeb, které nabízí.
Jak se lze dále dočíst: "Inspirujte se našimi
nejnovějšími realizacemi a návrhy interiérů.
Nahlédněte pod ruce našim kreativním designerům
a šikovným truhlářům. Neváhejte nás kontaktovat
pro realizaci Vašeho projektu. Doufáme, že se Vám
stránky budou líbit“.
ARBYD CZ s.r.o. je český výrobce s více než 28
lety tradice. Vyrábí sériový i atypický nábytek na
míru.
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TIP NA ZÁVĚR: ANTALIS MOŽNOST PRO INTERIÉRY

Antalis představuje Coala Interior Film, novou
značku dekorativních samolepicích materiálů.
Řada fólií Coala Interior Film obsahuje více než
650 produktů s různými povrchovými úpravami
a realistickými vzory, které se dají snadno a
rychle aplikovat na většinu povrchů.
Fólie Coala Interior Film jsou ideální pro domácí i
komerční aplikace a nabízí ekonomické řešení pro
dekoraci a renovaci vnitřních prostor. Tyto
samolepicí fólie lze aplikovat na dveře, stěny,
nábytek a mnoho dalších povrchů.
Řada Coala Interior Film obsahuje osm kolekcí:
dřevo, textil, kůži, mramor, kov, třpytky, přírodní
kámen a plné barvy. Materiály jsou roztažitelné (lze
je aplikovat i na nerovné povrchy) až do 200 %
jejich rozměru.
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