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Viac ako nábytok.
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K7 / stoličky LUI. 

Stôl TAK / stoličky LUI.

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.
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Stôl ECHT ZEIT / stoličky LUI PLUS.

YPS / AYE.

K7.

K7.

LOFT.

FILIGNO.
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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.

GIRADO.FILIGNO.

CUBUS PURE / DESIGN ELEMENT / STERN / WOODEN BLOCK. FILIGNO.
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CUBUS PURE / LIFT / DESIGN ELEMENT. FILIGNO.

SIDEKICK.

LUI.

CUBUS PURE HOME ENTERTAINMENT.

CUBUS.

7



RILETO.

NOX.

NOX.

VALORE.

TIMES.
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FILIGNO / HAIKU / HOOD. CUBUS PURE DIELE.

Spánkový systém AOS.

Nový rošt CLASSIC FLEX.

MOBILE - rozkadacia posteľ.MOBILE.

MOBILE - výškovo nastaviteľný pracovný stôl.

CUBUS DIELE.
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Synonymom produktu od popredného Nemeckého výrobcu 
luxusného nábytku je najvyššia kvalita a nadčasový dizajn. Už 
viac ako 150 rokov prináša Wlater Knoll na trh nábytok s du-

šou, krásou a šarmom. Prvotriedna kvalita je zaručená tým 
najosobnejším prístupom k ručnej výrobe, tú môžete dokonca 
vidieť aj na vlastné oči. Časť výroby na centrále v Stuttgarte je 
totiž prostredníctvom veľkého presklenia pohľadom sprístup-

nená verejnosti.

GRAND SUITE / ONSA CHAIR / ISHINO TABLE.

TAMA LIVING / BAO / JOCO BUNBLE SOFA.

TAMA LIVING/JOCO.
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ONSA CHAIR.

TAMA DESK.

JAAN LIVING / JOCO.

TAMA LIVING / ISHINO TABLE.

TOBU / FK.

375 / FOSTER.
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Čo je to, čo robí každý kúsok značky 

ROLF BENZ takým špeciálnym? Nezabud-

nuteľný komfort sedenia, vyberané materi-
ály, alebo azda dokonalé detaily? V prvom 
rade je to jedna vec, ktorá stojí nad všet-
kým spomenutým – vášeň pre čalúnený 
nábytok a design.
Po viac ako päť dekád svetový výrobca 
značkového čalúneného nábytku sleduje 
túto vášeň spolu s najprísnejšími kvalita-

tívnymi štandardami v unikátnej forme. Vy-

tvoril nadčasovú klasiku a víťazné sedačky, 
kreslá a stoličky, ktoré boli a ostanú best-
selermi. So známkou "Made in Germany" 
prevýšili aj tie najnáročnejšie kvalitatívne 
požiadavky. Nezabudnuteľný komfort se-

denia je však charakteristickou črtou kaž-

dého modelu ROLF BENZ.

ROLF BENZ 50.

VOLO.

NUVOLA.
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SONO.

MERA.

TONDO.CARA.

PLURA.

MIO.

ADDIT.
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ROLF BENZ 580.

ROLF BENZ 655.ROLF BENZ 640.

ROLF BENZ 562.

ROLF BENZ 923.

ROLF BENZ 50. ROLF BENZ 932. ROLF BENZ 934.
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ROLF BENZ 964. NUVOLA.

ROLF BENZ 915.

ROLF BENZ 600 / 927.ROLF BENZ 384.

ROLF BENZ 8770.

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.
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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.

LOGICA CELATA.

ARTEMATICA / NEW LOGICA SYSTEM.
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RICICTLANTICA.

RICICTLANTICA.

AERIUS.

GENIUS LOCI / V MOTION SYSTEM.

GENIUS LOCI.

LOGICA THECA.
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LEICHT Kuechen AG, ktorá sídli vo 
Švábskom Waldstetten, je medzi-
národná spoločnosť špecializujúca 
sa na vývoj, produkciu a marketing 
trvanlivých výrobkov pre kuchyňu, 
varenie a obývačku. Spracovávanie 
a zhromažďovanie zákazníkových 
jedinečných požiadaviek ohľadom 
rozdielnych priestorových pome-

rov je najvyššou prioritou. Súbežne 
s tým aj pretváranie komplexných 
designérskych konceptov pre celý 
obytný priestor v realitu. Meno LE-

ICHT znamená 80 rokov tradície 
a skúsenosti v kuchynskej výrobe 
v Nemecku.

SOLID-C / VALAIS / CLASSIC FS-C.

AVANCE.

CLASSIC-FS-C / TOPOS.TOPOS / CONCRETE.
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VERSAILLES.

BONDI / VALAIS.

CLASSIC-FS-C / TOPOS. VERVE / TOPOS.

BONDI / SYNTHIA.

TOPOS.
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DOIMO CUCINE navrhuje a vy-

rába vysoko kvalitné modulárne 
moderné kuchyne zo súčasným 
štýlom, 100% vyrobené v Talian-

sku. Spolupracujú s externými di-
zajnérmi, tvorcami a odborníkmi 
z priemyslu, starostlivo vybranými 
pre ich talent a zručnosti. Okrem 
toho neustále hľadajú nové ma-

teriály a technológie s cieľom ďa-

lej ich zlepšovať kvalitu.
Základnými prvkami výroby 
v spoločnosti DOIMO CUCINE 
sú kvalitné materiály a technoló-

gie a v ešte väčšej miere kvalifi-

kovaní pracovníci so zručnosťami 
remeselníkov.

VOUGE.

ASPEN.

STYLE.
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SOHO.

VISTA.

STYLE / SOHO.

VISTA.

SOHO. SOHO.

STYLE.SOHO.
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Spoločnosť GIORGETTI vznikla zo sta-

rodávnej stolárskej dielne založenej ta-

lianskou rodinou v Mede roku 1898. 
Konštantná inovácia, excelentná kvalita 
a skúsenosti so spracovaním dreva vied-

la rodinu GIORGETTI k získaniu defino-

vanej identite medzi súčasnými designo-

vými spoločnosťami.
Široká kolekcia, distribuovaná do celé-

ho sveta, je charakteristická originálnou 
kreativitou derivovanou z kooperácie 
s designérmi, ktorí nikdy predtým ná-

bytok nenavrhovali: Massimo Scolari, 
Léon Krier and Chi Wing Lo, spoločne 
spolu s Antonellom Mosca a Laurou Sil-
vestrini zo skupiny našich designérov. 
Naše kolekcie, jedinečné ako v rozsahu 
tak i v rozmanitosti, neponúkajú oby-

čajné produkty, ale životný štýl. Preto 
sú schopné vytvoriť elegantné a har-
monické prostredie, triezve a rozvážne, 
vzdialené od obvyklých nábytkárskych 
schém. GIORGETTI ako životný štýl je 
venovaný rôznorodým a kozmopolitným 
zákazníkom, ktorí zdieľajú potešenie 
z krásy a túžbu byť obklopení hodnot-
ným nábytkom a materiálmi.

SKYLINE.

PROGETTI.

SWING / DRIVE / ROUND.

VITTORIA / HUG / ROUND.
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NORAH. SWING.

DHOW / BRANCA.

POCHETTE.

TILT. CLIP.

MIZAR.

ERASMO / GENIUS / MAGICA.

GORDON / ELISA.

APSARA.

REA.

ALTEA.
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Všetko sa zrodilo z lásky k drevu. Masívne drevo, spracované majstrovstvom tých, čo vedia ako zmeniť poleno na umelecký kúsok. 
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 produktami pomáhajúcimi vytvoriť domáce prostredie, kde sa spájajú potreby každodenného života.

QUADRIFOGLIO / CELINE / ATLANTE.

KIRK / KOSTER. THAYL.

KIRK.
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ROND.

KYILLAN.

BAYUS.

INFINITY / NISSA.

VERA. JOK. ZIGGY / PENELOPE.

TRITICCO.

ZIGGY.

SAFFO / CUOIO. SONJA.
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ARCADIA.WESTIN / HAWAI / SUNSET.

Vášeň pre podstatné veci. Vášeň pre rodinu, pre nové nápady, pre každý projekt, ktorý sa stane kusom nábytku, pre surový materiál, 
z ktorého vznikne objekt, pre more rozčerené vetrom… Pre realitu v evolúcii… Tieto pocity a ešte mnohé iné charakterizujú ľudskú 
a profesionálnu minulosť pána Giorga Cattelana, zakladateľa svetového lídra v produkcii a distribúcii nábytkových doplnkov.

SKORPIO.

WESTIN / GLEN. SOHO /AFRIKA / BELINDA.
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POSEIDON.

BILLY CERAMIK..

MARATHON.

AIR PORT / NASDAQ / STEALTH.

EMERALD.IDEM / BENNY.
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Ak hľadáte nábytok, ktorý má jedinečný a rozpoznateľný charakter, je nutné zaostriť na 
významného talianskeho výrobcu Ditre Italia, ktorý sa sústredí výhradne na sedačky, 
kreslá, postele a príslušenstvo a rešpektuje najprísnejšie predpisy v oblasti výrobného 
cyklu a použitých surovín.

ST GERMAIN.

ARLOTT.

ST GERMAIN..
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MONOLITH.

MONOLITH.LENNOX.

DALTON.

FLANN.

MILONGA.

CLAIRE.

SANDERS AIR.

MONOLITH.PAPILO.
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Skĺbiť lásku k tradícií s odvahou inovovať. Tieto snahy znovu a znovu moti-
vujú SELVU, keď prichádza s novými nápadmi. SELVA predstavuje kozmo-

politný zmysel života a multikultúrne myslenie.
Inšpiráciu čerpá zo všetkých epoch a kultúr, ktoré sa miešajú dohroma-

dy do nových a exkluzívnych nápadov. Rozmanitý sortiment značky SEL-

VA otvára možnosť pre všetkých tých, ktorí hľadajú niečo zvláštne, čo by 
reprezentovalo ich vlastný pohľad na dizajn v ich svete.

VENDOME / TOSCA.

SOPHIA.

INDIGO.

ELIZA.DORAL.

BRIDGE a KENTON.
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Nič nie je viac osobné, nič nie je dôležitejšie pre indi-
viduálne blaho ako posteľ, v ktorej radi spíte a v kto-

rej spíte dobre. A keďže si to uvedomujeme, stanovili 
sme si vysoký cieľ – dokonalosť zmyslov. Chceme 
spraviť zdanlivo nemožné možným, a sme preto ex-

trémne dobre vybavení: spolu s chytrými trendový-

mi posteľami a s dobre premyslenými systémovými 
programami, ktoré Vám umožňujú vytvoriť si posteľ 
z rozdielnych modulov.
Ponúkame komfort de luxe s inovatívnym systémom 
ležania, flexibilné riešenia na navrhovanie vysokokva-

litných šatníkov a medzinárodný tradičný i moder-
ný design. RUF-BETTEN má okolo 300 designov 
a úrovní kvalít – momentálne najväčší výber na trhu – 
pre úplnú designovú slobodu a maximálnu individu-

alitu. Inými slovami: vďaka RUF-BETTEN je každá 
posteľ jedinečná a je vyrobená špeciálne a jedine pre 
Vás v našej výrobe v meste Rastatt/Baden- Württem-

berg v Nemecku. Kvalita made in Germany, ovenče-

ná mnohými medzinárodnými cenami za design od 
nezávislých inštitútov.

PRIMERO.

MIO.

CANNA. RIVA.
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Rodinná firma, založená v roku 1961 v bel-
gickom meste Eupen. So svojimi inováciami 
patrí medzi najprogresívnejších európskych vý-

robcov. Sedacie súpravy sú výnimočné a jedi-
nečné svojou variabilitou a rozmanitosťou. Dis-

pozičné a rozmerové riešenia podľa želania 
zákazníka. Individuálny výber komfortu a voľba 
poťahového materiálu je unikátnou možnosťou 
reagovať na potreby klienta. To všetko je inova-

tívna a efektívna výroba na mieru, s ohľadom na 
osobnosť používateľa.

VEGAS.

COLORADO.

TOFANE.

SPA.

TANGO.

CUBI.
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DONATO.

CADINI.

ROMANO.

CHRONOS.

ROMANO.

VEGAS.

CADINI.

RICO.ALOE.RICO KING.CUBI.

CADINI.
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Nemecká firma založená v nemeckom meste Porúri v roku 1911 Bernardom Hartmannom, sa stala popredným výrobcom nábytku 
z masívneho dreva. Vďaka viac ako storočným skúsenostiam a inováciám vo výrobe sa firma HARTMANN stala jedným z najvýznam-

nejších európskych výrobcov nábytku. Inovatívny dizajn masívneho nábytku, perfektné technické spracovanie a špičkovo prepracova-

né detaily s mimoriadne funkčným riešením. Remeselná zručnosť zaväzuje k trvalým hodnotám. Špičkový koncept nového životného 
priestoru ponúka plynulý prechod medzi kuchyňou, jedálňou, obývačkou a pracovňou.

BRIK / MILIEU.

TALIS WHITE. CAYA / MILIEU.

NEA.

CAYA. TANEO.

VARA / MILIEU.

TALIS.

NEA QUER.
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Švédsko má dlhú tradíciu výroby nábytku. Spoločnosť 
CONFORM začala s výrobou v roku 1978, vedená 
ambíciou dokázať, že funkcia a pohodlie nemusia 
byť kompromisné s dizajnom. Modely sú vyvinuté 
v spolupráci so známymi architektmi a dizajnérmi, 
pričom každý individuálny model vždy pozostáva 

z rovnakej úrovne komfortu a dizajnu.TIMEOUT.

TURTLE.

JOLY.GAGA.

TIMEOUT. TIMEOUT.RELIEVE.

PRIME. BRAVO.

GLOBE.

SHABBY.GYRO.
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FREISTIL - dizajnová rada sedacieho nábytku nemeckej 
značky ROLF BENZ, ktorá vznikla v roku 1964. FREISTIL 
nesleduje ani nevytvára žiadne pravidlá. Ponúka slobodu. 
So slobodou je to ako s mladosťou – záleží na individu-

álnom pocite. Potom je vek len číslo. Dôležité sú veci, 
ktorými sa obklopíte – objavte skvelý dizajn, pohodlie a ši-
rokú škálu poťahov, výborný komfort sedenia, leňošenia 
aj spania.

138 / 157.

137. 137.

187.

136.

134.

187.

185.
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Nemecké koberce KYMO sú inovatívne, autentické a zamerané na kvali-
tu. Tieto ambície spojené s faktorom ručnej práce sa spájajú v úžasnom 
produkte, ktorý dodá každému priestoru ten správny moment, kedy máte 
pocit že podlaha nič iné nepotrebovala.

MASHUP COLLECTORS EDITION.

SG NORTHERN SOUL.

KYMO BODY & SOUL GOLDEN RAIN RUG

NORDIC FLOWER IVORY-RED.

SOUNDSCAPES.
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Mladý, svieži a jednoduchý dizajn za dostupné ceny vás zaručene nesklame. Z kolekcie talianskeho výrobcu NOVAMOBILI vám 
ponúkame obývacie zostavy, jedálne, spálne, postele, študentské izby, šatníkové skrine, šatníky a knižnice. Nábytkové zariade-

nia NOVAMOBILI môžete do sýtosti kombinovať, premieňať a dopĺňať. Kým nezískate tú vašu vysnenú zostavu. Kombinujte drevené 
povrchy, lakované farby, poťahové materiály, tvary a rozmery. Neobmedzene.

WALL 12 / BOX 18.

OUTLINE / BOX 18 / RAYS. WALL 12.

ALFA. ALFA.
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PERRY GOLA.

UNIKA.

CRYSTAL.VELVET.

TAPE. ALFA.
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Ako výrobca exkluzívneho exteriérového nábytku patrí DEDON 
medzi popredných svetových dodávateľov v tomto odvetví. 
Spoločnosť získala veľké množstvo medzinárodných ocenení za 
design.
Nábytok spoločnosti DEDON je navrhnutý medzinárodnými de-

signérmi, vyprodukovaný podľa nemeckých kvalitatívnych štan-

dardov a ručne vyrobený v tradičnom štýle špeciálneho výpletu 
umeleckými remeselníkmi z ostrova Cebu na Filipínach. Vďaka 
tomu každý kúsok nábytku stelesňuje kombináciu modernej 
technológie a stáročia sa vyvíjajúceho remesla.

SWINGREST.

IZON.
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NESTREST.

RILLY.

ORBIT.

AHNDA.

MBRACE.
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MBRACE.LOU.

Iba jeden je ORIGINÁL.

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

RILLY.
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SEALINE.

MBARQ.

SEAX. MU.

MBRACE.

TIBBO.
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GLOSTER otvára dvere nadčasovo krásnym exteriérom, kde 
nábytok vytvára atmosféru presne podľa Váších predstáv. Po-

užitím tých najlepších materiálov opracovaných pomocou naj-
novšých technológií vytvára GLOSTER produkt, ktorý uspokojí 
aj najnáročnejšieho zákazníka.
Korene značky GLOSTER siahajú do roku 1960 do západnej 
Afriky, kde skupina nadšených podnikateľov a výrobca nábyt-
ku urobili prvé kroky na dlhej ceste za vysnívanou značkou. 
Začiatkom 70’ tych rokov sa zvyšujúci dopyt po teakovom dre-

ve spolu so zakladaním teakových plantáži priviedli GLOSTER 
k sťahovaniu továrne do Indonézie. Tá istá vášen, nadšenie i hr-
dosť, ktorá znamenala zrod GLOSTERU funguje dodnes ako 
katalyzátor pre chod značky. Žijeme už síce iný svet ako zakla-

datelia, ktorí stáli pri zrode, no jedno sa nemení: GLOSTER je 
producentom exteriérového nábytku ktorého jediným cieľom je 
výroba najlepšieho outdoorového nábytku na svete.

KAY.

FERN.

LIMA.

GRID.

KAY.

GRAND WEAVE.
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Od roku 1969 objavujeme krásu a precíznosť 
starého benátskeho remesla a premieňame ju 
na trendový moderný štýl s dušou. Vytvárame 
nový vzťah medzi človekom a životným pros-

tredím. Na začiatku ratanové, neskôr syntetické 
materiály a dnes zrealizované úžasné nápa-

dy svetových dizajnérov. Výskum materiálov 
a napredovanie v estetickej tvorbe robí značku 
VARASCHIN jedinečnou.
Moderný, pútavý a originálny tvar každého pro-

duktu v jedinečnej harmónii farieb a tvarov. Do-

konalá súhra komfortu a funkčnosti. Očarí vás 
filozofia sofistikovaného a elegantného dizajnu, 
ktorý je ideálny do exteriéru aj interiéru, teda do 
každého priestoru v ktorom žijeme.

R

BELT.

CRICKET.

KOLONAKI. CRICKET.

NOSS.
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NOMON vytvára unikátne interiérové solitéry v podobe hodín, ktoré ozvláštnia každý inte-

riér. Hodiny, ktoré sa okamžite stávajú dominantnými ako v privátnom pristore tak v kance-

lárií či hotelovom foyeri. Vysokokvalitné materiály, avantgardný dizajn, najmodernejšie tech-

nológie a precízna ručná práca je symbolom každého kúsku od tejto španielskej značky.
V nových kolekciách prichádza španielsky Nomon aj s ponukou unikátnych interiérových 
doplnkov pod názvom NOMON HOME ako sú vešiaky, police, zrkadlá, nemý sluha a po-

dobne. Všetky kúsky sú precízne vypracované do detailu z orechového masívu. Dodajú tak 
vášmu interiéru šperk, ktorý zároveň zútulni vaše bývanie.

Rodinný podnik ONNO z belgického mestečka Zulte ponúka unikátne sviece, ktoré spájajú 
luxusný vzhľad s omamnou vôňou prírody.
Vysokokvalitný minerálny vosk, do ktorého su zatavené parfémy vyrobené u renomované-

ho výrobcu parfémov v Grasse, nalievajú do ručne brúsených sklenených váz. Každý klient 
tak získa originál, ktorý krásne dokreslí a zadefinuje teplo domova. Otvorte dvere a zhlboka 
sa nadýchnite. Áno, ste doma.

PUNTERO.BARI.

AIRE.BILBAO.

ATOMO.
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BORA je producentom unikátnych kuchynských 
spotrebičov. Je priekopníkom vo výrobe kuchyn-

ských odsávačov, ktoré sú priamo zabudované 
vo varnej doske. Rôzne modelové rady ponúka-

jú širokú škálu riešení pre vysoko kvalitné varenie 
a odsávanie. Kombinácie elektrických sklo kera-

mických dosiek, indukčných dosiek, ale i plyno-

vých dosiek je taktiež možná. Už rada Basic po-

núka výborné riešenie odsávača integrovaného 
priamo v centre varnej dosky. Toto riešenie posúva 
dizajn kuchýň na novú úroveň!

Spoločnosť GAGGENAU z Čierneho lesa patrí me-

dzi absolutnu špičku medzi kuchynskými spotre-

bičami nie len vďaka dlhej tradícii (est.1683), ale 
aj vďaka absolútnej oddanosti ku kvalite a túžbe 
poskytnúť domácnosti možnosti profesionálneho 
kulinárstva.
Ak je na európskom trhu spoločnosť, ktorá doká-

že z vašej domácej kuchyne spraviť miesto s pro-

fesionálnym zázemím, je to určite GAGGENAU. 
Kuchynské spotrebiče od firmy, ktorá už vyše 330 
rokov intenzívne pracuje na posúvaní štandarov 
kvality aj dizajnu. A práve dizajn je ten, ktorý do 
veľkej miery pomáha spotrebiče GAGGENAU robiť 
absolútne nezameniteľnými.

BORA PURE.

BORA PROFESSIONAL REVOLUTION 2.0BORA PURE.

BORA CLASSIC 2.0 BORA PROFESSIONAL.

VARIO 400.

OVEN SERIES + COFFEE MACHINES. OVENS 200 SERIES.
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Miele je od svojho založenia v roku 1899 nezávis-

lý rodinný podnik. Podnik sa zameriava na výrobu 
domácich spotrebičov do kuchyne, pre starostli-
vosť o bielizeň a podlahy, ako aj na prístroje pou-

žívané v profesionálnych prevádzkach alebo v me-

dicínskych zariadeniach („Miele Professional“). 
Strategickou víziou spoločnosti Miele je, že sa 
chcú stať na všetkých relevantných trhoch najviac 
oceňovanou značkou v odbore.
Miele ponúka svojim zákazníkom výrobky, ktoré 
určujú kritériá so zreteľom na životnosť, výkon, 
komfort pri obsluhe, energetickú účinnosť, dizajn 
a servis. Tomu zodpovedá aj motto „Vždy lepší“, 
ktoré vytlačili na svoje prvé produkty už zaklada-

telia, páni Carl Miele (vľavo) a Reinhard Zinkann, 
a ktoré dodnes charakterizuje spoločnosť Miele.

Špičkové studioLine inšpiruje neobyčajným dizaj-
nom a jedinečným štýlom. Spotrebič studioLine 
nie je len obyčajným spotrebičom, ale stáva sa 
súčasťou náročného životného štýlu a vyjadrením 
osobitosti. Vytvorený pre tých, ktorí nie sú spokojní 
s obyčajným a chcú každý deň premeniť na niečo 
mimoriadneho.
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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 BRATISLAVA 
Einsteinova 9 

OC Atrium - 2. poschodie
tel.: +421 2 63 53 00 64
mob.: +421 903 634 868

email: info@zeno.sk
pondelok - sobota: 10:00 - 20:00

OC Atrium - prízemie
tel.: +421 2 63 53 04 10
mob.: +421 908 340 283
email: atrium@zeno.sk

pondelok - sobota: 10:00 - 20:00

Showroom ZENO KOŠICE 
Štúrova 40

tel.: +421 55  685 40 62
mob.: +421 911 611 670
e-mail: kosice@zeno.sk

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

 
facebook.com/www.zeno.sk

 
instagram.com/zeno.sk

www.zeno.sk


