
ROLF BENZ |  TEAM7 |  DEDON |  SELVA |  LEICHT |  VALCUCINE |  PRESOTTO |  GIORGETTI 

NOVAMOBILI |  PORADA |  CATTELAN ITALIA |  RUF BETTEN |  FERMOB |  KYMO 



Čo to je, čo robí každý kúsok so značkou ROLF 
BENZ takým špeciálnym? Nezabudnuteľný 
komfort sedenia, vyberané materiály, prvotried-
na kvalita, alebo azda odborná zručnosť? 
V prvom rade je to jedna vec, ktorá stojí nad 
všetkým spomenutým – vášeň pre čalúnený 
nábytok a design. Po viac ako päť dekád sve-
tový výrobca značkového čalúneného nábytku 
sleduje túto vášeň spolu s najprísnejšími kvali-
tatívnymi štandardami v unikátnej forme. Vytvo-
ril nadčasovú klasiku, víťazné sedačky, kreslá 
a stoličky, ktoré boli a ostanú bestselermi. So 
známkou „Made in Germany“ prevýšili aj tie 
najnáročnejšie kvalitatívne požiadavky. Neza-
budnuteľný komfort sedenia je však charakte-
ristickou črtou každého modelu ROLF BENZ. 
Konštrukcia je na mieru šitá pre každú sedač-
ku, kreslo či stoličku, spolu s jeho inovatívnym 
čalúnením. Alebo inými slovami – Architektúra 
komfortu.

PLURA.

AGIO.

CARA.

NUVOLA.
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MIO.

TONDO. EGO.

ROLF BENZ 50.

TIRA.
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ROLF BENZ 580.

ROLF BENZ 624.ROLF BENZ 640.

ROLF BENZ 560.

ROLF BENZ 8480.

ROLF BENZ 8770.

ROLF BENZ 958.

ROLF BENZ 50.
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ROLF BENZ 626. NUVOLA.

ROLF BENZ 973.

ROLF BENZ 8330.

ROLF BENZ 394.

Nezáleží na tom, či chcete čítať, pozerať televízor alebo hodiť za hlavu každo-
denný stres. ROLF BENZ sedačky, kreslá aj stoličky sú Vám vždy k dispozí-
cii na dokonalý oddych. Vďaka širokému sortimentu jednoducho zladíte obývačku 
s jedálňou a relaxačnou zónou. 
Polohovateľné kreslá ROLF BENZ Vám doprajú pocit beztiaže a zaručia Vášmu telu prí-
jemný oddych. Pre dokonalú vizáž je k dispozícii aj široký výber konferenčných a prídav-
ných stolíkov, kde sú použité materiály a farby v perfektnej harmónii s čalúnenými nábyt-
kami. Vlnené koberce Rolf Benz vdýchnu Vášmu domovu život. Prinášajú dobrodružstvo 
cez farby a tvary - každý je jedinečný podľa Vášho želania.

ROLF BENZ 8440.
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Stôl NOX / stoličky MAGNUM. Stôl FLAYE / stoličky AYE.

Viac, než kedykoľvek predtým, ľudia túžia po stálosti, po veciach, ktoré 
odolajú rýchlym zmenám, po veciach, ktoré sú vytvorené v harmónii s prírodou 
a človekom. Preto TEAM7 prikladá obrovskú dôležitosť tomu, aby ich nábytok 
bol vyrobený poctivo a ekologicky, výlučne z masívneho dreva, pestovaného 
v starostlivo a neustále obnovovaných lesoch. Dizajn, ktorý TEAM7 dáva 
drevu je najdôležitejším ekologickým faktorom. Nábytok, ktorý prechádza 
generáciami je dôkazom estetickej trvácnosti.

K7 - Plynule výškovo nastaviteľná pracovná doska na ostrovnej časti kuchyne K7 zabezpečí 
ergonomickú pracovnú výšku a flexibilitu pre všetky potreby v kuchyni: nech je to pracovná doska, 
raňajkový stôl alebo barový pult. 

TAK.

K7.
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GIRADO.

K7.

LINEE. LINEE.

BLACK LINE.

PRAVÉ PRÍRODNÉ MASÍVNE 
DREVO.
EKOLOGICKY VYROBENÝ 
NÁBYTOK BEZ POUŽITIA 
FORMALDEHYDOV, 
SYNTETICKÝCH LAKOV, 
LEPIDIEL A BEZ RADIÁCIE. 
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Prírodný drevený nábytok TEAM7 je vyrábaný nefalšovaným a tradičným majstrovstvom a kvalitou na úpätí Álp v Hornom 
Rakúsku. So siedmimi rozdielnymi typmi dreva a flexibilnou formou spracovávania zákaziek, vrátane „ušitia na mieru“ 
a vlastného dizajnu, sme schopní zrealizovať takmer každé zákazníkovo želanie ohľadom kuchyne, jedálne, obývačky, pracovne, 
spálne a detskej izby.

CUBUS PURE.

CUBUS PURE.

CUBUS PURE HOME ENTERTAINMENT.

CUBUS PURE.
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CUBUS.

Stôl ATELIER a CUBUS.

TREEO.

C3.

SIDEKICK.

STERN.

CUBUS.
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VĎAKA NEKONEČNÝM MOŽNOSTIAM 
KOMBINÁCIE PRODUKTOV VYTVORÍME 
VÁŠ VYSNÍVANÝ INTERIÉR, KDE SA 
BUDETE CÍTIŤ VÝNIMOČNE, OBKLOPENÍ 
NÁDHERNÝM PRÍRODNÝM DREVOM.

 Spánkový systém AOS.

MYLON.

NOX.

RILETTO.

RELIEF.

RELIEF.
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CUBUS DIELE. WALDKANTE.

CUBUS DIELE.

MOBILE - rozkadacia posteľ.

MOBILE - výškovo nastaviteľný pracovný stôl.

MOBILE  -  prírodný ekologický nábytok pre deti je základom pre zdravý a pohodlný život. A to hneď od 
začiatku. Vyrobené výlučne z európskych drevín bez použitia akýchkoľvek chemických zlúčenín. Unikátna čistota 
výrobkov TEAM7 Vám zaručí dokonalé a zdravé domáce prostredie. Kolekcia bola navrhnutá s dôrazom na ľahkú 
hygienickú údržbu.

CUBUS DIELE.
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Ako trhový vodca medzi exteriérovým nábytkom, DEDON 
každoročne stavia latku vysoko.
Svetový úspech DEDON dosiahol vďaka jednoduchému ná-
padu, a to vyrábať nádherný a kvalitný nábytok  do exteriérov. 
Eliminuje hranicu medzi vnútorným a vonkajším priestorom, 
a tým sa Vaša obývačka rozšíri o celý svet.
Ak sa spoja svetoví dizajnéri, nemecká kvalita, zručnosť 
a tradícia filipínskych majstrov vo vypletaní, môže vzniknúť iba 
výnimočná vec. Majstrovské dielo.

PRE
ĽUDÍ, KTORÍ
MILUJÚ ŽIVOT

MBRACE.

BRIXX.
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SWINGREST.

TIGMI.

ORBIT.

NESTREST. MBRACE.
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TIBBO.

Iba jeden je ORIGINÁL.

Ručne vypletaný exteriérový nábytok z DEDON vlákna.
Odolný voči slnku, vode a poveternostným podmienkam.

TIBBO.
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MU. SEAX.

DEAN.

DALA.

LOU.

BARCELONA.
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Talianska značka VALCUCINE sa zaoberá výrobou kuchýň už desiatky rokov a je zárukou prvotriednej kvality a dizajnu.
Kuchyne VALCUCINE sa vyznačujú nadčasovou eleganciou a možnosťou vytvárať luxusné zostavy podľa potrieb zákazníkov. Každá 
kuchyňa by mala byť koncipovaná k obrazu tých, ktorí ju používajú a mala by byť originálom, kde je zladená estetika a funkčnosť. 
Rovnaký význam ako estetike, dáva výrobca aj ergonómii, funkčnosti a ekologickej výrobe. V každom detaile nábytku je badateľná 
precíznosť prevedenia s dôrazom na praktické riešenia.
Kvalitu výroby a moderné opracovanie povrchov zabezpečuje technologicky vyspelá výroba. Typické pre značku VALCUCINE 
je používanie inovatívnych recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov, lebo ekologicky získaný materiál je zárukou 
dlhodobej životnosti nábytku.

GENIUS LOCI.

ARTEMATICA so systémom NEW LOGICA.
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RICICTLANTICA.

ARTEMATICA a NEW LOGICA.

FORMA MENTIS.

GENIUS LOCI.

GENIUS LOCI.

NEW LOGICA.
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Kuchyne LEICHT každoročne patria k najviac sledovaným expozíciám na veľtrhoch nábyt-
ku a prekvapujú ustavičným vývojom technológií a rafinovaných doplnkov. Okrem dizajnu vy-
nikajú nápaditosťou úložných systémov, oslovia dokonalosťou detailov a harmóniou prvkov 
a farieb. LEICHT je výrobca, ktorý myslí na priestor kuchyne tvorivo. Má v ponuke veľa nápaditých 
prvkov, ktoré dodajú každému priestoru výnimočnosť. 
Prispôsobuje sa znovuobjaveniu starých dobrých zvyklostí - otvorenie a spojenie kuchyne s obý-
vačkou do jedného uniformného celku vytvára dokonalý priestor na stretnutia s rodinou a priateľmi 
pri vynikajúcej večeri s pohárom dobrého vína ...
Najjednoduchšia cesta, ako takúto kuchyňu vlastniť, je priniesť si pôdorys Vašej miestnosti a my 
zrealizujeme Vaše sny. Či už túžite po modernej alebo po klasickej kuchyni.

CONCRETE. BETÓN - vďaka inovatívnemu betónovému povrchu 
Vaša kuchyňa bude pôsobiť ako architektonické dielo. 
Betón je na kuchynské dvierka nanášaný ručne, preto každý kus je jedinečný. 
Vyberte si z troch farieb - sivá, tehlová a antracitová.

AVANCE.

BONDI/CLASSIC-FS.
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TOCCO/TIMBER.

BONDI/VALAIS.

SYNTHIA/IOS. AVENIDA.

LARGO-LG.

BONDI/CLASSIC-FS.
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PORADA má svoj pôvod vo vášni. Založená bola v roku 1968 Luigim Allievi s cieľom expandovať v produkcii stoličiek, ktorá začala 
v roku 1948. S podporou svojho syna sa stali zakladateľmi spoločnosti, ktorá dala kvalite a profesionalite nový rozmer. Excelentná 
kvalita a úctyhodné skúsenosti s masívnym drevom zakrátko dali firme pevnú a dobre definovanú identitu, ktorá sa v dnešných 
časoch prejavuje ušľachtilými produktmi pomáhajúcimi vytvoriť domáce prostredie, kde sa spájajú potreby každodenného života.
Kľúčom k získaniu renomé u medzinárodného publika je schopnosť nájsť správnu rovnováhu medzi formou a funkciou, v každom 
objekte spolu s elegantným a vyvinutým vkusom, ktorý je zároveň triezvy a nevyhnutný na to, aby produkty odolali času.
Kolekcia PORADY je široká a rôznorodá, tvorená veľkým množstvom príležitostným nábytkom vytvoreným v spolupráci s dizajnérmi 
ako Tarcisio Colzani, Marconato & Zappa, Opera Design, Giovanna Azzarello, Marelli&Molteni, Giuseppe Viganò, Gino Carollo, 
Stefano Bigi a iní. Ale tá hlavná sila spoločnosti Porada, tá najdôležitejšia, je niečo iné. Niečo, čo nemá nič spoločne s kvalitou 
materiálov alebo obrábacích strojov. Je to ľudský faktor. Ľudia, ktorí sa za tie roky stali súčasťou tejto rodiny, ktorí spracovávajú 
produkty akoby boli ich vlastné, vkladajúc do každodennej práce ich všetku pozornosť a vášeň.
Práca, ktorá za pol storočia umožnila zmeniť zakladateľov sen v realitu.

HOTTO. CELINE. CIRCE.

KIRK.
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ROND. BOHEME.

INFINITY.

WENDY.KIRK. GIOVE.

MICOL. KOSMO.
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Skúste zavrieť oči a predstaviť si svet, v ktorom je všetko možné a dovolené. Víta Vás GIORGETTI! Obdivuhodná kolekcia nábytku so 
110-ročnou históriou. Súlad medzi tradíciou, dizajnom a eleganciou. Dokonalé spracovanie exkluzívnych drevín, cit pre detail, luxusné 
poťahové materiály - štýl, ktorý ulahodí aj najnáročnejším klientom. Giorgetti neponúka len produkty, ale určitý životný štýl, harmonické 
prostredie, ďaleko od vyšľapaných chodníkov iných nábytkárov.
Taliansky dizajnérsky gigant spolupracuje s návrhármi a architektmi zvučných mien, ako napríklad Massimo Scolari, Umberto Asnago, 
Leon Krier alebo Chi Wing Lo. 
Takmer jedinečné, ako v rozsahu tak i v rozmanitosti, kolekcie GIORGETTI neponúkajú obyčajné produkty, ale aj životný štýl, ktoré sú 
v autonómiia súčasne komplementárne kúsky schopné vytvoriť elegantné a harmonické prostredie, triezve a rozvážne, vzdialené od 
obvyklých nábytkárskych schém. Giorgetti životný štýl je venovaný rôznorodým a kozmopolitným zákazníkom, ktorí zdieľajú potešenie 
z krásy a túžbu byť obklopení hodnotným nábytkom a materiálmi.

ATON a HUG.

STUDIUM. PROGETTI.

MARTINI.
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NORAH. SWING.

SCRIPTOR a SELECTUS.

POCHETTE.

TILT. ARABELA.

URBAN a ROUND.

ERASMO a GENIUS.

MOVE a VITTORIA.

APSARA.

ERASMO a TEODORA.

OLI.
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Milovník klasických tvarov a materiálov sa určite zastaví pri ná-
bytku firmy SELVA, ktorá ponúka klasický aj nadčasový dizaj-
nový nábytok s nádychom klasiky, v ktorom sa spojili starostlivo 
vybrané materiály s tradičnou ručnou prácou tých najšikovnej-
ších talianskych majstrov.
Skĺbiť lásku k tradícii s odvahou inovovať. Tieto snahy znovu 
a znovu motivujú SELVU, aby prišli s novými nápadmi. Nápad-
mi, ktorými chcú vygenerovať kreatívne sily pre životný štýl no-
vého milénia.
Meno SELVA znamená kozmopolitný zmysel života, 
multikulturálne zmýšľanie.Inšpirácie zo všetkých dôb a kultúr 
sú pretvorené do nových a exkluzívnych ideí. Rozmanitá pro-
dukcia otvára možnosti pre tých, ktorí hľadajú niečo špeciálne 
- svoj svet na mieru.
Svet, ktorý stojí nad všetkými trendmi. Svet, v ktorom láska 
k večnej kráse vládne.

MARILYN.

MIRABEAU.

SOPHIA.
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MIRABEAU.ELIZA.

ELIZA. VILLA BIORGHESE.

INDIGO. VICTORIA. LOUIS XV.

JUBILEE a WALDORF. BRIDGE a KENTON.
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ARCADIA.LINK.

CATTELAN ITALIA je popredný taliansky výrobca dizajnového nábytku. Ich výrobky môžete využiť prakticky v akejkoľvek časti domu. 
Vyrábajú nielen úžasné jedálenské stoly, ale aj stoličky v rôznych materiálových kombináciách. Krásne komody od CATTELAN ITALIA 
podtrhnú exkluzivitu jedálne, obývačkových izieb alebo spální. Nezabúdajú ani na ďalšie bytové doplnky ako sú zrkadlá, lampy, stojany 
na knihy, koberce a malé stolíky. Moderná spálňa CATTELAN ITALIA uspokojí aj najnáročnejšieho zákazníka. Vyberte si z textilných 
poťahov, jemných aj sedlových koží, rôznych rozmerov a tvarov. Ak hľadáte výnimočné zariadenie do Vašej kancelárie či domácej 
pracovne, CATTELAN ITALIA je pre Vás tá spávna voľba. Do kolekcie Cattelan Italia patrí tak široké spektrum výrobkov, že milovníci 
moderného a originálneho nábytku určite prídu na svoje.

Stôl SCORPIO,
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NASDAQ.

Stôl RIVER a stoličky ARCADIA. EDWARD.

HAWAII.

BILLY.HORIZON / EXCALIBUR.
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Azda najširšiu a najkompletnejšiu ponuku moderného nábytku ponúka firma PRESOTTO. Od minimalistických obývačkových 
stenových zostáv, jedálenských stolov a stoličiek, nádherných postelí z dreva alebo z kože, nábytku do študentských izieb až po 
do detailov vypracovanej knižnice – to všetko Vám ponúkaPRESOTTO v širokejfarebnej škále matných a lesklých lakov, dreva 
a kameňa. Keď zoberieme do úvahy variabilitu výrobkov firmy PRESOTTO, tá Vaša zostava bude zaručene jedinečná.

CROSSART.

MODULART.
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TAILOR.

PARI & DISPARI.

PARI & DISPARI..

MEETING BED.

BRERA BED.

CALLAS BED.

ZERO.

DADO.

CHLOE.
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Z kolekcie talianskeho výrobcu NOVAMOBILI vám ponúkame 
obývacie zostavy, jedálne, spálne, postele, študentské izby, 
šatníkové skrine, šatníky a knižnice.
Mladý, svieži a jednoduchý dizajn za dostupné ceny vás zaru-
čene nesklame. Nábytkové zariadenie NOVAMOBILI môžete do 
sýtosti kombinovať, premieňať a dopĺňať, kým nezískate presne 
tú vašu vysnívanú zostavu. Smelo kombinujte drevené povrchy, 
laky, poťahy, tvary a rozmery. Neobmedzene.
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Skutočnosť, že tretinu života strávime v posteli, je všeobecne známa. Renomovaná firma RUF BETTEN Vám ponúkne 
posteľ šitú na mieru. Vybrať si môžete modernú či klasickú, drevenú či čalúnenú, úzku alebo širokú, nízku alebo vysokú... 
Ponúkame Vám postele s možnosťou úložného priestoru, s klasickými roštmi alebo vysoké kontinentálne postele typu „boxspring“. 
Matrace penové alebo pružinové, mäkké, tvrdé, alebo niečo medzi tým. Každá spálňa a posteľ je jedinečná. Vkusom, dizajnom, 
pohodlím aj vlastnosťami.
Vytvorte si vlastný sen pomocou viac než 300 poťahových materiálov od klasicky elegantných až po moderne bláznivé. 
Každá posteľ sa ponúka v rôznych šírkach a dĺžkach. Vyberte si aj z doplnkov, ako sú prehozy k posteliam, dekoračné vankúše, nočné 
stolíky či lampičky. A ak zatúžite mať závesy z rovnakej látky ako je čalúnená posteľ, stačí len povedať...
Postele RUF BETTEN nemožno prehliadnuť vďaka príjemnému vzhľadu, perfektnej ergonómii a iných funkcií.

CANTATE.

CASA.

VERONESSE.

AGORA.

PRIMERO.
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COMPOSIUM.

COMPOSIUM.

SANTINO.

COCOON.

CALEA.
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Radosť zo života, kvalita, francúzska elegancia... FERMOB - Nr. 1 svetový výrobca 
farebného kovového exteriérového nábytku už aj na Slovensku. Kávičkujte doma 
ako v Parížskych uliciach alebo na Times Square v New Yorku...
Kovový exteriérový nábytok vyčnieva z davu vďaka orginálnemu dizajnu a pútavej 
farebnosti! Pre svoju poveternostnú odolnosť sa stala ideálnou na použitie v exteriéri 
– v záhradách, parkoch a tiež v spletitých uličkách svetových metropol. Sú vhodné 
do kaviarní, reštaurácií, parkov ako aj do súkromných záhrad. Zo širokej škály 
modelov - stoličiek, stolov, ležadiel a doplnkov - si hravo vyberiete to najvhodnejšie 
pre Vaše potreby. Väčšina nábytku je stohovateľná alebo skladacia, čo je veľká 
pomoc pri skladovaní.

BISTRO. Ikona francúzskeho dizajnu, kovová stolička s plechovými latkami 
sedadla a nožnicovým mechanizmom skladania je už 125 rokov považovaná za 
esenciu bezstarostných chvíľ, letnej atmosféry prevoňanej kávou či limonádou. 
Z uličiek veľkomesta si cestu našla aj do súkromných záhrad a dokonca do interiérov. 
V roku 1889 francúzsky konštuktér Édouard Leclerc dômyselným poohýbaním oceľových 
prútov a ich pospájaním zostavil skladaciu stoličku, ktorá bola napriek krehkému vzhľadu 
dostatočne robustná aj pre ťažšie váhy.

UV ODOLNÝ • RECYKLOVATEĽNÝ • SKLADATEĽNÝ • STOHOVATEĽNÝ • VÝNIMOČNE ODOLNÝ
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Hovorí sa, že čert je ukrytý v detaile. Neplatí 
to ale o kobercoch, ktoré nie sú žiadnym 
drobným detailom, ale veľmi dôležitou sú-
časťou každého interiéru. Práve koberec 
často môže byť tou pomyslenou bodkou 
na i.
Ponúkame Vám nádherné kobercové vari-
ácie od nemeckého výrobcu KYMO, ktorý 
pracuje s rôznymi materiálmi, a to syntetic-
kými, alebo čisto prírodnými ako vlna, vis-
kóza, koža aj vznešený hodváb.
Koberce sa vyhotovujú vo farbách, rozme-
roch a tvaroch podľa Vášho želania. Sú 
mäkké, príjemné a oživia Váš domov a do-
dajú mu príjemnú atmosféru.
Znovuzrodenie starej v novom šate - to je 
základ kolekcie MASHUP COLLECTORS 
EDITION a MASHUP FRESCO SERIES, 
kde starožitné vlnené orientálne koberce 
sú rozstrihané, a vytvorené z nich nové 
pútavé a farebné obrazce. Výsledkom je 
jedinečné umelecké dielo v podobe kober-
ca, rešpektujúceho staré tkáčske remeslo 
s moderným šmrncom. Ak by ste túžili po 
podobnom koberci, ale z nových perzských 
kobercov, je tu pre Vás kolekcia MASHUP 
CONCEPT EDITION, kde ako podklad sú 
použité vlnené perzské koberce, ktoré sa 
farbia na 16 rôznych spôsobov.
Vďaka prirodzeným vlastnostiam vlny sú 
tieto koberce odolné voči nečistotám. Dob-
re absorbujú hluk a udržujú prirodzenú vlh-
kosť ovzdušia.
Koberce z umelých vlákien vyznačujú odol-
nosťou, vysokou záťažovosťou a dlhou ži-
votnosťou.
Populárny materiál pri výrobe kobercov je 
viskóza, ktorá svojím jemným leskom a ne-
skutočne mäkkým povrchom sa vyrovná 
hodvábu. Vyberte si zo širokej škály farieb 
a tvarov.

MASHUP COLLECTORS EDITION.

MASHUP ABSTRCT.
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MASHUP PURE EDITION.

STUDIO NYC POLYESTER EDITION.

MASHUP MAGMA.
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Domov je synonymom lásky, blízkych ľudí, vecí a pocitu útulnosti. 
Útulný a pekne zariadený domov je snom každého z nás. Aby 
sme si toto prianie splnili, je potrebné celý priestor zabývať a dať 
mu osobitú tvár.  U nás na Vás čaká množstvo  doplnkov, ktoré 
zútulňujú Váš domov a vytvárajú jedinečnú atmosféru.
Hovorí sa, že čert je ukrytý v detaile. Neplatí to ale o kobercoch, 
ktoré nie sú žiadnym drobným detailom, ale veľmi dôležitou 
súčasťou každého interiéru. Práve koberec často môže byť 
tou pomyslenou bodkou na i. Preto Vám ponúkame nádherné 
kobercové variácie od nemeckého výrobcu KYMO, ktorý pracuje 
s rôznymi materiálmi ako vlna, viskóza aj vznešený hodváb. 
Koberce sa vyhotovujú vo farbách, rozmeroch a tvaroch podľa 
Vášho želania.
Vyberte si z našej ponuky lámp, váz, misiek, elegantných 
umelých kvetov, prikrývok z jemnej ovčej vlny, alebo luxusných 
drevených doplnkov do kuchyne značky TEAM7.
K útulnému domovu patrí aj krásna vôňa. Ponúkame Vám 
jedinečné bytové parfémy a  katalytické lampy talianskej značky 
MILLEFIORI MILANO. Sú vyrobené z kvalitných, čisto prírodných 
esencií.

Bytové doplnky

ROLF BENZ.

ROLF BENZ.

TEAM7.

ROLF BENZ CAMBIO.

MILLEFIORI.

KYMO. KYMO.
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Potrebujete poradiť vo výbere nábytku,
osvetlenia alebo doplnkov?
Chcete mať profesionálne naprojektovaný interiér? 
U nás ste vždy vítaní.
Dohodnite si stretnutie s našim architektom 
osobne, telefonicky alebo mailom. 
.
Profesionálne 
poradenstvo

V našich priestoroch nielen 
načerpáte inšpiráciu, ale radi Vám 
aj poradíme ako vytvoriť útulnú 
atmosféru vo Vašich domovoch. 
Ktoré farby práve „letia“, aké 
doplnky pridajú čaro Vašej 
domácnosti.
Náš personál sa Vám bude 
individuálne venovať, nezáleží na 
tom či sa jedná o celkový interiér, 
alebo o drobnú maličkosť pre Vašu 
radosť.

Služby našich 
montážnych 
technikov 
a popredajný servis

Váš nový nábytok Vám 
dovezieme domov a profesionálne 
namontujeme.
Na nami namontovaný nábytok 
Vám samozrejme poskytneme 
záruku a poskytujeme aj pozáručný 
servis.

Spolupráca 
s externými 
architektmi

Navštívte nás aj Vy so svojimi 
architektmi!
Reprezentujeme širokú škálu 
špičkových výrobcov, vďaka 
čomu nás navštevuje rada 
renomovaných architektov spolu 
so svojimi klientmi. Spoločnými 
silami potom vytvoríme reálnu 
predstavu Vášho budúceho 
domova.

Služby 
interiérového 
dizajnéra

Pri návrhoch pracujeme 
s grafickými programami, pomocou 
ktorých Vám navrhneme interiér.
Vy si podľa toho urobíte predstavu 
o tom, čo všetko potrebujete alebo 
nepotrebujete k tomu, aby ste sa 
doma dobre cítili.

Služby 
architekta

Zaplniť byt či dom nábytkom 
dokáže asi každý z nás, ale 
navrhnúť interiér tak, aby všetko 
malo svoje miesto a účel, vytvoriť  
príjemnú atmosféru, vôbec nie je 
jednoduché. Miesto kde nič nikomu 
neprekáža, kde všetky prvky 
vytvárajú spolu harmonický celok, 
miesto ktoré s hrdosťou a s láskou 
nazvete domovom. Dohodnite si 
termín s našim architektom, ktorý  
Vám pripraví projekt interiéru.

Interiérové 
doplnky

V dotvorení Vášho domova 
nezabúdame ani na podstatné 
detaily, ktoré robia interiér 
interiérom.
Z nášho výberu Vám odporučíme 
bytové doplnky, ktoré Váš interiér 
vhodne doladia.

Vašu kuchyňu a práčovňu vybavíme 
tými najkvalitnejšími elektrospotrebičmi
Medzi najžiadanejšie značky patria MIELE, GAGGENAU, BORA, 
LIEBHERR, GUTMANN,  AEG, SIEMENS a BOSCH.



Showroom ZENO – OC Atrium
Einsteinova 9, 851 05 Bratislava

tel: +421 2 63 53 00 64
    +421 903 634 868
e-mail: info@zeno.sk

pondelok - nedeľa: 10.00 - 20.00

Showroom ZENO
Štúrova 40, 040 01 Košice

tel.: +421 55 685 40 62
     +421 911 611 670

e-mail: kosice@zeno.sk

pondelok - piatok: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 13.00

Sledujte sekciu NOVINKY na našej internetovej stránke

www.zeno.sk

Pozývame Vás do našich showroomov
v Bratislave a Košiciach.

Predstavíme to najlepšie, čo svetoznámi nemeckí a talianski výrobcovia ponúkajú. 

Bratislava Košice

Nájdete nás aj na Facebooku
spolu s aktuálnymi informáciami o novinkách a akciách.
https://www.facebook.com/www.zeno.sk


