SUPPLIERS

O FIRMĚ
ABOUT US

RANNÝ ARCHITECTS je obchodní značka reprezentující
na trhu skupinu firem kolem ing. arch. Mojmíra
Ranného, jeho partnerů a nejbližších spolupracovníků.
Působí na českém trhu od založení první společnosti
v roce 1989. Základní činností firmy je zpracování
architektonických návrhů a vlastní realizace interiérů
administrativních budov, rodinných domů a bytů,
obchodních a společenských prostor, restaurací
a hotelů.

RANNÝ ARCHITECTS is a trademark representing
group of companies around architect Mojmír Ranný,
his partners and closest associates. It operates on the
Czech market since the founding of the first company
in 1989. Basic activities of company are elaboration of
architectural design and the implementation interiors
of office buildings, houses and flats, commercial and
public spaces, restaurants and hotels.

V roce 2008 založili partneři Mojmír Ranný a Ondřej
Píhrt architektonický atelier RAP partners s.r.o.
architekti. Atelier poskytuje komplexní služby v oblasti
architektury a interiérového designu pro společnost
Ranný architects i pro externí klientelu. Základem práce
ateliéru je individuální přístup ke každému klientovi,
prostoru a problému.

In 2008 founded Mojmír Ranný and his business
partner Ondřej Píhrt architectural atelier RAP Partners
Ltd. architects. Atelier provides comprehensive services
in architecture and interior design for Ranný architects
company and also for external clients. The basis of the
studio‘s work is an individual approach to each client,
area and problem.

Ing. arch. Mojmír Ranný

Ing. arch. Mojmír Ranný
Ing. arch. Ondřej Píhrt

ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE

H O T E LY & R E S TA U R A C E
H OT E L S & R E S TA U R A N T S

KANCELÁŘSKÉ INTERIÉRY
OFFICE INTERIORS

BYTOVÉ INTERIÉRY
HOME INTERIORS

VEŘEJNÉ INTERIÉRY
PUBLIC INTERIORS

DESIGN
DESIGN

Katalog SUPPLIERS byl připraven pro vás, naše
klienty, za účelem usnadnění orientace v naší nabídce.
Naleznete zde přehled našich hlavních dodavatelů
včetně krátkého představení jednotlivých společností
a odkazů na jejich webové stránky.

Catalogue SUPPLIERS has been prepared for you,
our clients, to facilitate you an orientation in our offer.
You will find here an overview of our most important
suppliers, including a short presentation of the
individual companies and links to their websites.

NABÍDKA SLUŽEB:

OFFER OF SERVICES

•

projekty interiérů, spaceplanning 2D / 3D

•

interier projects, spaceplanning 2D / 3D

•

vybavení interiérů na klíč

•

turn key projects

•

prodej nábytku a doplňků do interiéru

•

sale of furniture and interier equipment

•

křesla

•

armchairs

•

pohovky

•

sofas

•

skříně

•

cabinets

•

police

•

shelves

•

stoly

•

tables

•

židle

•

chairs

•

konferenční stolky

•

coffee tables

•

postele

•

beds

•

šatní skříně

•

wardrobes

•

kuchyně

•

kitchens

•

zahradní nábytek

•

outdoor furniture

•

koupelny

•

bathrooms

•

koberce

•

carpets

•

svítidla

•

light fittings

•

nádobí

•

tableware

•

potahové a závěsové látky

•

cover and curtains materials

•

interiérové doplňky

•

interior accessories

•

umělecké předměty

•

works of arts
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AK 47
zerino

truck

www.ak47space.com
www.ranny.cz

tubola

AK47 je identifikační značka kulometu, který navrhl
v roce 1947 Michail Kalašnikov. Volba tohoto jména je
provokativní, silná a pronikavá. Tvůrci AK47 oceňují
syntézu a účinnost objektu, přičemž si udržují odstup
od účelu, pro který byla daná věc vytvořena, ale design
uznávají jako její hodnotu. Kreativní umělci AK47 navrhují
produkty, které jsou poddajné, inovativní, efektivní
a plně funkční. Intuicí AK47 je navrhnout a vyrobit bytové
doplňky, které nejsou zcela obvyklé. Rádi se pouštějí
do oblastí, které jsou stále neprozkoumané. Zpracování
dřeva (tedy netradiční ohniště, stojany na dřevo a další
doplňky) je hlavní tématem projektu, který AK47 řeší.
Ale přejí si co nejvíce rozšířit řadu svého sortimentu, tak
aby nabídli celou řadu možností. Výzkumy a inovace,
nedotčený, čistý a zcela nový design „made in Italy“
zůstává neustálou výzvou, která stimuluje, pohlcuje
a fascinuje každého, kdo vnímá filozofii AK47.

discolo

berlin black

tape

crash bigw
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ercole

Ak47 is the identification mark of the machine gun
designed in 1947 by Mikhail Kalašnikov. The choice
of this name is provocative, strong and incisive. We
appreciate the synthesis and efficacy of the object, taking
our distance from the purpose for which it was created,
but recognising its value as a design. The creative artists
at Ak47 propose products that are docile, innovative,
efficacious and efficient. The intuition of Ak47 is to
design and produce furnishing accessories that shun the
obvious, venturing into questions that are still unexplored.
Wood management is the first theme of the project
that Ak47 tackled, but we wished to extend our range
as much as possible in order to cover an infinite series
of possibilities. Research and innovation, made in Italy
for new projects that have not been overworked by the
many companies that design and produce in the world.
A constant challenge that stimulates, contaminates and
fascinates anyone who relates to the Ak47 philosophy.

crash
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zen

karter black

zero legna

mangiafuoco

blade

rondo

gang

tripee
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butterfly

wbox

hole

flex white

tac

nuvola
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tac

wbox

zen

discolo

tape

zerino 05

tubola

blade b black
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tubola

nuvola small

discolo

mangiafuoco

hole

zero dog
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ARCHILAB
art 28

art 47

w w w. a rc h i l a b d e s i g n . c o m
w w w . r a n n y. c z

art 25

Mistři průmyslového designu z období funkcionalismu
jako například Marcel Breuer, Ludwig Mies Van
Der Rohe, Eileen Gray, Joseph Hoffmann, Charles
Rennie Mackintosh nebo Charles Eames, pracující
s průmyslovou technologií v masové produkci, učinili
domovy více komfortní a přizpůsobené moderní
společnosti. Během let jejich produkty dosáhly dobré
pověsti po celém světě a dnes jsou některé z nich
považovány za symboly moderní doby.

art 10

art 01

art 466

art 11/120
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haus
art
08koller

The Masters of Industrial Design (for exemple Marcel
Breuer, Ludwig Mies Van Der Rohe, Eileen Gray, Joseph
Hoffmann, Charles Rennie Mackintosh, Charles Eames)
made home more comfortable and suitable for the
modern society, working with industrial technology and
mass-production. From year to year their creations have
reached a good reputation all over the world and today
some of them are considered as one of the symbols of
the modern age.

art 30
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art 490

art 478

art 429

art 427

art 18/8

art 38

art 416

art 429
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art 22

art 485

art 21/67

art 443

art 46

art 19
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art 622

art 54

art 83

art 55

art 56

art 491

art 50

art 605

art 700

art 75

art 800

art 51

art

art 99

art 700
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ARPER
aston

catifa53

w w w . a r p e r. c o m
w w w . r a n n y. c z

duna

saari

eolo

sean

catifa46

Arper je italská společnost, která byla založena v polovině
osmdesátých let se zaměřením na výrobu a prodej vlastní
řady nábytku v Itálii a zámoří. Odbornost při výrobě
vysoce kvalitních kožených židlí se ukázala být okamžitým
klíčem k úspěchu u veřejnosti. Proto management
brzy rozhodl rozšířit svůj sortiment a zahrnout do něj
položky vytvořené i z jiných materiálů. V roce 1992
se začala například výrábět kolekce Pamplona, jež se
s úspěchem prodává dodnes. Tato řada je příkladem
růstu společnosti v použití jiných materiálů, jako je hliník
a polypropylen a to jak pro domácí tak i venkovní užití.
V druhé polovině devadesátých let společnost začala
investovat do technologických inovací a výzkumu nových
materiálů s cílem dalšího rozšíření své nabídky. Duna
kolekce, která vyšla v roce 1998, byla produktem, který
ohlašoval začátek velmi úspěšné spolupráce se studiem
Lievore, Altherr, Molina. Tato spolupráce „vyústila“
v židle, které se staly symboly v historii designu, a to
díky bezkonkurenčnímu použití materiálů a povrchových
úprav, jejichž nadčasovost nebyla dosud překonána.
Arper se zaměřuje na zlepšení kvality života tím, že
věnuje pozornost kvalitě, bezpečnosti a ohleduplnosti
k životnímu prostředí. Arper nabízí posezení v kombinaci
se stolky, které učiní vaše obytné prostory daleko
vstřícnější. Přináší styl a pohodlí do vašeho dne, ať už
v kanceláři nebo doma.
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palm

Arper is an Italian company that was set up in the late
eighties with a view to manufacturing and selling its own
range of products in Italy and overseas. Arper‘s expertise
in producing high quality leather chairs proved to be
the key to the company‘s immediate success with the
public. Consequently the management soon decided to
extend its product range to include items created with
other materials. These were the years of the Pamplona
collection, which is still being produced with success,
and whose first model was created in 1992. The product
exemplifies the company‘s growth in the use of other
materials, such as aluminium and polypropylene, for
home and contract use. In the late nineties the company
began to invest heavily in technological innovation
and research on new materials with a view to further
extending its offering to other sectors. Duna, which came
out in 1998, was the product that marked the beginning
of a very successful cooperation with studio Lievore,
Altherr, Molina. This cooperation has resulted in chairs
that have become symbols in the history of design,
thanks to the unrivalled use of materials and finishes
whose timeless appeal will never date. Arper‘s vision
aims at improving the quality of life by paying attention
to quality, safety and the environment. Arper offers
seating and table solutions that make your living spaces
more welcoming, adding style and comfort to your day,
whether in the office or at home.

barbar
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masai

catifa53

aston

catifa80

leaf

gher

saari

catifa46
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catifa60

norma

team

fred

dizzie

loop
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B.I.C. - CARPETS
typhoon interior

shadow
silver-linen

w w w. b i c - c a r p e t s . b e
w w w . r a n n y. c z

shadow-deep
gold 3003

allure with finishing

eclipse with finishing ab

eos negro-interieur

chelha

Společnost BIC Carpets byla založena v roce 1956.
V prvních letech společnost vyrábí zejména celoplošné
koberce pro vysoce konkurenční americký trh, kde BIC
brzy získal značný podíl na trhu. Od samého začátku byl
srdcem podnikové filozofie „průkopnický duch“. Díky
snaze o vlastní obnovu a neustálé zlepšování získává BIC
nejen respekt v odvětví průmyslu, ale také celou řadu
ocenění a nominací. Jeden z návrhů této společnosti,
B.I.C. Stone, je tak ceněn, že se stal součástí stálé
sbírky designu v Muzeu moderního umění v New Yorku.
Dnes BIC stále vyhledává nové techniky tkaní, různé
nové textury a inovace barev. V posledních několika
letech jsou pro nové nápady a originální kombinace
typické experimenty s různými kombinacemi efektních
přízí. To může dát konečný výsledek překvapující
speciálními efekty. V zájmu zachování a splnění
požadavků jednotlivých zákazníků, má BIC svůj vlastní
profesionální „in-house“ tým designerů. Společnost
často ráda spolupracuje se známými či méně známými
designéry. BIC vyrábí také koberce pro velké kontrakty,
například pro různé velké firmy, hotely či restaurace.
Mimo to má zvláštní oddělení, které vyrábí koberce
do letadel. Společnost BIC Carpets je moderní inovativní
a integrovaná společnost s celosvětovou reputací, která
se specializuje na vysoce kvalitní tkané - zejména vlněné
– koberce.
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shadow round studionsoftsuite

B.I.C.-Carpets was established in 1956. In the early
years, the company mainly manufactured fitted carpet
for the highly competitive American market. From the
very beginning a pioneering spirit was at the heart of the
company’s philosophy. That self same desire to renew
and improve has earned B.I.C not only the respect of the
industry but also a host of awards and nominations. One
of the company’s designs, B.I.C. Stone, is so revered that
it has become part of the permanent Design collection at
the Museum of Modern Art in New York. Today, B.I.C.Carpets constantly searches for new weaving techniques,
different textures and innovative colours. Typical of our
new ideas and original combinations, a variety of fancy
yarns have been experimented with in the past few years.
This can give the final result surprising special effects.
In order to keep on meeting the customers’ demands,
B.I.C.-Carpets has its own professional in-house design
team. The company often likes to work with famous or
lesser-known, national and international designers. With
a mixture of skill, knowledge and art, B.I.C.-Carpets also
manufactures ‘contract carpets’ for various companies,
hotels, restaurants and has a separate division that makes
aircraft carpet. B.I.C.-Carpets is a modern, innovative
and integrated company with a worldwide reputation,
specializing in high-quality woven – mainly woollen –
carpeting.

dew ocre
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traffic

dusk grey

urban light grey

siwa

move mushroom
interior

move cornsilk

glamour

dolce

medina

shadow smoked grey

shadow-ivory black

shadow finishing
f border 6cm
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shadow pedro verhue
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BLACK TIE
martin

victoria

w w w. b l a c k t i e s o f a s . i t
w w w . r a n n y. c z

island

PIER LUIGI FRIGHETTO - Slovo „elegance“ mě vyždy
fascinovalo. Krása a harmonie ve vyvážené formě je
podstatou mé práce. Je to už 35 roků od té doby,
co jsem ve své dílně začínal. Nyní se cítím připraven
začít s ruční výrobou pohovek znovu. Rozhodl jsem
se začít novou etapu pomocí slova, které inspirovalo
moji práci v počátcích jako výchozí bod - elegance.
Není to náhoda, že můj nový design se nazývá
BLACK TIE, protože pochází z mé potřeby nalézt
a vytvořit eleganci. Taktéž pochází z mého osobního
přesvědčení, že pohovku dělá ten „nejlepší oblek“.
Použítí této metafory se stalo mou obchodní známkou.
BLACK TIE je něco zcela mimo pravidla masového
trhu s nábytkem. Vyžadujeme ty nejlepší materiály
a nejvíce exkluzivní čalounění. Způsob, jakým byly
pohovky BLACK TIE navrženy a postaveny znamená,
že nemůžou být koupeny jen tak někde. Je to precizní
výběr, který se řídí touhou najít vysokou kvalitu, kterou
vždy můžeme zaručit. Black Tie pohovky musí být
vyráběny v omezeném počtu. Vždy osobně kontroluji,
jednu po druhé, protože zkušenosti v kombinaci
s pečlivou kontrolou jsou v mých očích prvořadé.

isotta

alato

island

martin
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alato

Pier Luigi Frighetto - The word elegance has always
fascinated me. Beauty, harmony and balanced form
is the essence of my work. It’s been 35 years since
I started in my workshop. And now I feel ready to
start making handmade sofas again. Nowadays it’s
so hard to think of a craft that takes up so much
time just imagining how it will turn out, imagining its
shape and creating its very being. Instead I decided
to start a new phase using the word that had inspired
my work so much as a starting point - elegance. It’s
no coincidence that my new design is called BLACK
TIE, because it originates from my need to find and
create elegance, although it also originates from my
personal belief that making a sofa demands the best
– the best suit – to use a metaphor which has become
my trademark. Something completely outside mass
market rules, which demands the best materials and
most exclusive upholstery. The way a BLACK TIE sofa
has been designed and made means it can’t be bought
just anywhere. It’s been a meticulous choice, governed
by my desire to find the same quality that I guarantee
when I design and make a sofa, in anybody who is
selling it. BLACK TIE sofas have to be produced in
limited numbers which I always check personally, one
by one, because experience and taste are in my eyes
first and foremost.

victoria
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miranda

dafne sfondo

pouf sfondo

norman

alato

dante

norman

pouf sfondo
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island

norman

camillo

hugo

miranda

camillo
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BURGESS
wood 14

sentrum task chair

w w w. b u rg e s s f u r n i t u re . c o m
w w w . r a n n y. c z

wood 106

Vše začalo v roce 1946, kdy byla založena společnost
GB Cycle Company na výrobu řídítek pro jízdní kola.
Firma zpozorovala příležitost k růstu a brzy začaly
narůstat zakázky na výrobu ohýbaného, svařovaného
či hliníkového nábytku. To vše vyústilo ve výrobu
kvalitního konferenčního a banketového nábytku.
Jako první evropská společnost vyrábí Burgess
stohovatelné banketové židle z hliníku. Touto první
inovací se firma dostala do čela těch, kteří přinášejí
nápady a napomáhající nastavit průmyslové standardy.
Posledních 50 let byla firma Burgess pod vlivem
tří důležitých faktorů, které firmu odlišily od jiných
společností na trhu s banketovým nábytkem: „Kvalita,
inovace a hodnota peněz“. Toto zaměření umožňuje
dodávat znovu a znovu do těch nejlepších hotelů
na světě výrobky nejvyšší kvality, které snoubí nejlepší
design a komfort, to vše za cenu, kterou si můžete
dovolit. Pokud se zúčastníte prezentace, konference či
banketu, kde je použit nábytek Burgess, vaše pohodlí
bude zajištěno.

comfort flex 70-4 angle

forum 37

slimfold a3 spread

flair 17-1a
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flip flop

It started with a bicycle handlebar in 1946 when was
founded the GB Cycle Company. Spotting a growth
opportunity, soon streered the company towards the
burgeoning contract furniture market, adapting the
bending, welding and aluminum finishing expertise of
the company to the design and manufacture of quality
conference and banqueting furniture. Burgess - the
first European manufactures of the aluminium stacking
banquet chair! That was our first innovation and since
then we have continued to be at the forefront of the
ideas that have helped set the industry standards. For
the past 50 years, three things have set us apart from
any other company in the conference and banqueting
market: „Quality, Innovation and Value for Money“. This
focus has enabled us to supply time and time again,
some of the best hotels in the World, with the highest
quality products, incorporating the best comfort and
design, all at a price that you can afford. If you are
attending a presentation in an auditorium, attending
a conference or a dining function, if it´s Burgess furniture
your comfort will be assured.

como 65-4 angle
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wood 14

orvia 12

vario 21-17a
front grey

wood 103

fiora 60-2 angle

slimfold rectangle-round

vario 21-7 front

siena 62-2e arm
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wood 102

salon 95-9a angle

kilo 64-1 angle pink

wood 101

orvia 12

system-c cover
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C AT T E L A N
sequoia

scacco

w w w. c a t t e l a n i t a l i a . c o m
w w w . r a n n y. c z

anna

marshall

spyder wood

logan

kadir

Společnost CATTELAN ITALIA založili v roce 1979
Giorgio a Silvia Cattelan. Původně se jednalo
o výrobu zejména mramorových nábytků, jako jsou
stoly a konferenčními stolky, se zaměřením především
na vývoz. Firma ihned dosáhla velmi ambiciózních
výsledků v celé USA, Evropě a na Dálném východě.
V roce 1982 byly postaveny první tovární budovy
v Carré (VI), které byly neustále rozšiřovány až do svých
současných rozměrů 33 000 metrů čtverečních. V roce
1989 se kolekce nábytku za účelem uspokojení
poptávky trhu rozšiřuje o jídelní stoly větších rozměrů,
židle, knihovny a jiné doplňkové vybavení bytů
v kombinaci materiálů jako je dřevo, sklo, kůže a kov.
I díky spolupráci s předními architekty a designéry, jako
jsou Yoshino, Plazzogna, De Longhi, Nanni, Studio Cà
Nova, Gruppo grafite, Shito, Jackson nebo Lucatello, si
společnost Cattelan upevňuje svoje postavení na trhu.
Některé z produktů Cattelan získaly mezinárodní uznání
na veletrzích nábytku. Za všechny jmenujme zvláště
židli „Bella“, která získala cenu za design a funkčnost
na veletrhu „Neo Con“ v Chicagu. Společnost našla
své místo na trhu jako jeden z největších výrobců
nábytku v Itálii. Dnes jsou ve firmě Cattelan Italia
hrdí, že jejich produkty jsou vystaveny ve více než 2500
kvalifikovaných showroomech ve 104 zemích po celém
světě.
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wally

CATTELAN ITALIA was established in 1979 from an
idea of Giorgio and Silvia Cattelan, manufacturing
initially „marble“ elements, such as tables and coffee
tables, focusing the business towards the export market.
Immediately the firm achieved very ambitious results
throughout USA, Europe and the Far East. In 1982 the
construction of the first factory building in Carré (VI),
which has continuously been extended to its current
dimensions of 33 000 square metres. In 1989 in order
to satisfy the market demand, the collection widens to
a larger proposition of dining tables, chairs, bookshelves
and other complementary furnishing combining
materials like wood, glass, leather and metal. Thanks
to collaboration with leading architects and designers
such as Yoshino, Plazzogna, De Longhi, Nanni, Studio
Cà Nova, Gruppo Grafite, Shito, Jackson or Lucatello,
the company Cattelan strengthens its position in the
market. Some of the products have gained international
recognition Cattelan at furniture fairs. For example, one
particular chair „Bella,“ which won the award for design
and functionality at the „Neo Con“ in Chicago. Today
Cattelan Italia is proud to be displayed in more than
2500 of the most qualified showrooms in 104 countries
around the world.

lukas
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magda

spiral

piquant

jet

billy

arena

franklyn bed

matisse
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jolly

kaori

anna

gliss

capri

gran via
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mosaico

kate

peyote

daisy

estoril

fifty

dna

joker
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maverick

livia

elvisconsolle

carol

fifty

dylan
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D E PA D O VA
shigeto

springlow

w w w. d e p a d o v a . i t
w w w . r a n n y. c z

saturno

Fernando a Maddalena De Padova začali své obchodní
aktivity importem skandinávského nábytku a dalších
objektů, které se prodávají v obchodě na známé
Via Montenapoleone v Miláně. To byl počátek
severoevropského designu v Itálii: revoluce, která má
trvalý dopad na náš způsob života. „Vybrala jsem si to, co
se mi líbilo, byla jsem unešená z některých kusů nábytku
a jeho rozmarnosti… Myslím, že jsem měla instinktivní
cit pro estetiku. Řekněme, že jsem perfektně pochopila,
co je ošklivé.“, říká Maddalena De Padova. Obchod
se pohyboval, vytvářel emoce, návštěvníkům nabízel
místo setkání kulturních iniciativ schopných stimulovat
zájem, zvědavost a pocity. V roce 1965 byla představena
v showroomu na Corso Venezia kolekce nábytku
a doplňků pro domácnost a kancelář De Padova. 2000
m2 prostoru, který George Nelson nazýval „nejkrásnějším
obchodem na světě“. V posledním desetiletí byl
showroom přepracován s cílem optimalizovat prostory
a vytvořit nové výstavní plochy. Obchod vyhlíží do Milána
přes osmnáct oken, a je stále křižovatkou myšlenek
a podnětů, jejichž jednoduchý a čistý design odráží
styl kolekce. Odborní zaměstnanci jsou stále k ruce
klientům, nabízejí služby v oblasti designu s osobním
přístupem, navhují kreativní a komfortní řešení interiérů
s přihlédnutím na individuální potřeby klienta.
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basket

Fernando and Maddalena De Padova begin their
business activities by importing Scandinavian furniture
and objects, sold at the store on via Montenapoleone
in Milan. This marks the debut of design from Northern
Europe in Italy: a revolution that has had a permanent
impact on our way of living. “…I chose what I liked,
I was blown away by certain pieces of furniture, by
those lines, by the diversity. I think I had an instinctive
sense of aesthetics… let’s just say I understood perfectly
when something was ugly” says Maddalena De Padova.
A store ought to move and generate emotions, offering
the visitor a meeting place of cultural initiatives capable
of stimulating interest, curiosity, feelings». Since 1965
the showroom on Corso Venezia has displayed the De
Padova collection of furniture and complements for the
home and office: 2000 square meters of space, which
George Nelson called «the world’s most bea ul store».
A showcase of distant lands unfamiliar to Italy, over
the last decade the showroom has been redesigned to
optimize the spaces and create new display areas. The
store looks out into Milan through 18 windows, and is
still a crossroads of ideas and stimuli, whose simple,
clean design reflects the style of the collection. A staff
of professionals is always on hand for clients, offering
personalized design services, proposing elegant and
experimental, creative and comfortable furnishing
solutions, with an eye on individual needs.
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DESIGN SALON
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anna marie II

Společnost Design Salon se od svého založení v roce
1994 úspěšně etablovala na trhu se svou nabídkou
designového nábytku, který je dostupný, a přesto
splňuje požadavky těch nejnáročnějších zákazníků.
Nábytek a zařízení do interiéru značky Design Salon
určený pro rezidenční i veřejné interiéry v sobě spojuje
originalitu, vysokou kvalitu i světový design. Pohovky,
křesla a další čalouněný nábytek této značky je vyráběn
z ušlechtilých materiálů v malých sériích. Nábytek je
náležitě testován a musí splňovat nezbytné evropské
normy. Na návrzích se nejvýrazněji podílí přímo majitel
společnosti a architekt Ing. arch. Mojmír Ranný. Kvalita
designu výrobků Design Salon odpovídá trendům,
které architektonická kancelář Ranný Architects
podporuje ve své nabídce špičkového zahraničního
nábytku. Hledáte-li kvalitu, českou výrobu a originální
designový nábytek v Česku, podívejte se i vy na nabídku
společnosti Design Salon, ať už tak učiníte na její
webové stránce nebo v showroomu v Praze 1.
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anna marie II

Since its foundation in 1994, Design Salon has
successfully established itself on the market thanks to
its winning offer of design furniture that is affordable
and yet fulfilling the requirements of even the most
demanding clients. The furniture and interior décor
elements designed by Design Salon is designated both
for residential and commercial space and combines
originality, high quality and world design. Sofas,
armchairs and other upholstered furniture of this
brand are manufactured from only the best materials
in small series. The furniture is duly tested and has to
fulfill necessary European norms. The proposals are
most created by the architect and owner of company
Ing. arch. Mojmír Ranný. The high quality of design
seen in Design Salon‘s products corresponds to trends
that Ranný Architects architectural office supports in its
offer of first-rate furniture. If you are searching for high
quality, Czech production and original design furniture
in Czech republic, look at Design Salon‘s offer, whether
you do so on the company website or in its showroom
in Prague 1.

lava
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ESTEL
FRIGHETTO
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Společnost Estel zastřešuje několik mistrovských značek,
které se dají považovat za historické dědictví. Od firmy
Simon, kde vznikají nápady a produkty, které představují
jedinečné prvky v prostředí italského nábytku, přes
čalouněné výrobky Frighetto, které vynikají extrémní
péčí o detaily a pečlivým výběrem materiálů, až
po Riguardaroba of Estel Casa, vynikající ve výrobě
šatních skříní. To vše je výsledkem 70-ti let zkušeností,
které jsou pečlivě střeženy jako ty nejcennější objekty.
Dále pak Triangolo, řemeslně a rafinovaně zpracované
předměty „Arte & Cuoio“. Estel je transverzální skupina
značek, kde se technologie, organizace, design, kultura
a historie spojuje k vytvoření krásného, funkčního
a pohodlného domova. Ve speciálních projektech, kde
společnou touhou je rozlišovat, představuje výroba
nábytku schopnost obrábět jakýkoliv typ materiálu, který
dává tvar návrhům těch nejslavnějších architektů.
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armadio bianco

Estel furniture feeling gathers the brands, masters and
history legacy. From Simon, which keeps the ideas and
products that represent a Unique element in the Italian
furnishing environment, to the Frighetto upholstery,
extreme care for details and materials selection, to
the Riguardaroba of Estel Casa, the excellence in the
wardrobes area, the result of 70 years of experience,
that guards jealously the most precious objects. And
then Triangolo, the artisanal and refined objects of
Arte&Cuoio: a transversal group of brands, where
technology, organization, design, culture and history
blend together to create bea ul, functional and
accessible homes. In special projects, the common
desire is to distinguish: furniture manufacturing
represents the ability to mould any type of material
giving shape to projects of the most famous architects.
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FA N TO N I
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stripes

Srdce společnosti Fantoni Group se nachází v Osoppo
v provincii Udine. Fantoni je na mezinárodním trhu
úspěšný průmyslový celek, zaměřený na výrobu
kancelářského nábytku, dřevotřísky a MDF desek.
Od vlastní výroby energie až po vývoj nových materiálů,
od ergonomického výzkumu k trvale udržitelnému
designu, od výroby lepidel a pryskyřic ke kulturní
propagaci. Tento koloběh je neustále obnovován
a oči se upírají k neměnnému cíli: lidé, jejich zdraví
a pohodlí. Historickým mezníkem filozofie společnosti je
projekt Multipli, řada nábytku plnící požadavky kladené
na kancelářské prostředí dle návrhu architekta Gino
Valle z roku 1968. Toto řešení zaměřené na překonání
konceptu kanceláře jako „top-down structure“
ve prospěch otevřeného systému, který je v neustálém
vývoji díky užití jednotlivých modulů různých rozměrů
a tvarů, bez všech zbytečných dekorativních nebo
funkčních detailů, a to i úchytů na otevírání zásuvek či
pracovních kontejnerů. Základním konceptem kolekce
Multipli je nezaměnitelné užití úhlu 45°, které vizuálně
ruší tloušťku topu a tvoří dokonale celistvý dojem. Tento
prvek lze nalézt u většiny kolekcí Fantoni, zejména pak
u „operative a executive collections“.
ot

bianco nero

corium

projects dhl czech republic

54

multipli ceo

The company, the beating heart of the Fantoni Group,
is located in Osoppo in the province of Udine. Fantoni
is a successful industrial entity on the international
market of in the production of office furniture,
chipboard and MDF panels. From the self-production
of energy to the development of new materials, from
the ergonomic research to sustainable design, from the
production of glues and resins to cultural promotion
the circuit is constantly renewed as we keep our eye
on an unchanging goal: people and their health and
comfort. The historical landmark which features the
company philosophy is the Multipli project, a range
of furniture meant to meet the requirements of office
environments designed by architect Gino Valle in 1968.
This solution aimed at overcoming the concept of office
as a ‘top-down structure’ in favour of an open system in
constant evolution by using modularity of dimensions
and shapes of the different elements, left bare of all
useless decorative or functional details, including
handles. The basic concept of the Multipli collection
with its unmistakable 45° angle - that visually cancels
the thickness of the tops making of the single piece
a perfect volume - can be found in most of Fantoni’s
both operative and executive collections.

multipli ceo
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FA ST
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forest armchair

Historie této firmy začíná v roce 1960, kdy Stefano
Levrangi, expert na lití neželezných kovů, založil vlastní
slévárnu ve Vestone, v regionu Vallesabbia nedaleko
Brescie. Tvůrčí řemeslná práce s mosazí znamená
vysoce přesné a hluboké poznání materiálu a výrobních
procesů. Know-how získané jejím zakladatelem
rychle vyneslo společnost FAST na přední pozici
v tomto odvětví. Na konci roku 1980 se z rodinného
podniku stala akciová společnost (SpA). Díky rozvoji
zahradních projektů v průběhu několika posledních
let, se firma nyní specializuje na výrobu venkovního
nábytku z hliníku. Stefano Levrangi pevně věří v kvality
tohoto kovu: je lehký, pevný a nekoroduje. První
kolekce s názvem „Narcisi“, zůstává věrná tradičnímu
italskému řemeslnému zpracování. Poté, co jeho syn
Marco vstoupil do společnosti, zaměřil vývoj směrem
na moderní linie. Klasické a avantgardní tvary byly
zákazníky okamžitě dobře přijaty. Vnitřní i venkovní
kolekce je výsledkem hloubkového estetického
výzkumu, pečlivého výběru materiálů a tvůrčího
přístupu. To vše důsledně vyvinuto těmi nejlepšími
odborníky v této oblasti a designery zvučných jmen.
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narcisi

The company history starts in the 1960s when Stefano
Levrangi, an expert in non-ferrous metal casting, started
his own foundry in Vestone, in the Vallesabbia region
near Brescia. The creative craftsmanship of brass implies
high-precision and in depth-knowledge of the material
and production processes. The know-how acquired by
its founder, rapidly turned Fast into a leading company
in this sector. At the end of the 1980s the family
business was floated on the stock market and became
a joint-stock company (S.p.A.). The Garden project has
developed over the last few years, specializing in the
production of outdoor aluminium furniture. Stefano
Levrangi strongly believes in the qualities of this metal:
it is light, strong and doesn‘t rust. The first collection,
called “Narcisi”, remains true to traditional Italian
craftsmanship. When his son Marco joined the company,
his contribution prompted the development of a more
modern line. Classic and Avant-garde ranges were
launched side-by-side and were instantly well-received
by customers. In and Out are emblematic of in-depth
aesthetic research, careful choice of materials and
creativity, all rigorously “made in Italy” and developed
by experts in the field and well-known designers.
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FIAM
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reverso

Společnost FIAM byla založena v roce 1973 Vittoriem
Livi. FIAM navrhuje, vyvíjí a vyrábí nábytek z ohýbaného
skla. Vytvářením kombinací kvalitního zpracování
a průmyslových procesů se prolínají tradice a inovace
v ruční tvorbě a designu. Tento materiál s obrovským
potenciálem byl ve světě nábytku prakticky používán
pouze pro výrobu malých příslušenství nebo ornamentů.
A tak v tvořivé mysli mladého Vittoria Livi začal jeho sen
nabývat konkrétních tvarů: sklo jako jedinečný materiál
ve světě výtvarného designu, užitý k výrobě nábytku,
který bude úžasně pevný a zároveň krásně transparentní;
nadčasové designové objekty. FIAM vidí schopnost
svých designérů „riskovat s tvary“ jako vítanou výzvu
na jejich odborné znalosti. K výrobě některých kusů
společnost dokonce vytvořila jednorázové technologie.
I nyní napomáhají řemeslníkům průkopnické technologie
z hlediska nástrojů i materiálů, což umožňuje společnosti
stoupat za stále náročenějšími požadavky návrhařů, kteří
chtějí pracovat s tímto jedinečným materiálem.
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atlas

Founded by Vittorio Livi in 1973, FIAM designs,
develops and produces items of furniture in curved
glass, creating them through a combination of
craftsmanship and industrial processes, actually merging
tradition and innovation, hand-crafting and design. And
this material of vast potential was virtually only used
in the world of furniture for the production of small
accessories or ornaments. And so in the young Vittorio
Livi’s creative mind, a dream began to take shape:
glass would become a unique star in the world of fine
design, being used to produce items of furniture which
would be astonishingly solid yet bea ully transparent;
design items which would rise above the age of their
production, untouched by the passing years, spaces and
fashions. This innovation would proceed on three fronts.
FIAM sees a designer’s ability to take risks with shapes
as a welcome challenge to its technical expertise. The
master glass craftsman is now assisted by groundbreaking technologies in terms of both instruments
and materials, enabling the company to rise to the
increasingly challenging demands of the Designers who
wish to work with this peerless material.
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GERVASONI
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wind

Společnost Gervasoni byla založena v roce 1882.
V současné době je řízena již třetí generací rodiny,
Giovannim a Michelem Gervasoni. Estetické normy
a výrobní techniky se během let změnily. Smysl pro
detail a použití mistrovsky obráběných přírodních
materiálů zůstávájí charakteristickým prvkem
výrobků Gervasoni. Společnost se sídlem v Pavii di
Udine navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává nábytek pro
domácnosti i do komerčních prostor. Ve svém výrobním
provozu, který má rozlohu 30000 čtverečních metrů,
zaměstnává 80 zaměstnanců. Spolupráce s některými
z nejvíce kvalifikovaných designerů jako je Paola
Navone - umělecká šéfka společnosti - Marco Piva,
Michael Sodeau a Jasper Startup, zaručuje estetickou
kvalitu výrobků a pokračující experimentování s novými
materiály. V roce 2009 Giovanni a Michele Gervasoni
získali společnost IFA srl, která se specializuje na výrobu
vysoce kvalitních dřevěných židlí. V roce 2012 představili
Gervasoni letti & CO., novou značku věnovanou kultuře
spánku, zrozenou ze spolupráce s Paola Navone,
uměleckou ředitelkou této nové značky. Kolekce firmy
Gervasoni jsou v současné době distribuovány ve více
než padesáti zemích světa.
gray
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Founded in 1882, the company is currently managed
by the third generation of the family with Giovanni
and Michele Gervasoni. The aesthetic standards and
production techniques have changed over the years.
Not the passion for beauty and artfully made. Attention
to detail, the use of natural materials crafted with
mastery, suggestions of places near and far remain
the hallmarks of Gervasoni products. The company
designs, develops, manufactures and markets furniture
solutions for the home and for the contract sector in
its production facility of 30000 sq. m in Pavia di Udine,
that has 80 employees. Collaboration with some of the
most qualified designers such as Paola Navone – artistic
director of the company – Marco Piva, Michael Sodeau
and Jasper Startup, guarantees the aesthetic quality
of the products and continued experimentation with
new materials. Following the family‘s entrepreneurial
vocation, in 2009 Giovanni and Michele Gervasoni
acquired IFA srl – a company specialised in the
production of high quality wooden chairs – launching
the brand Very Wood reserved for the contract market.
In 2012 Gervasoni presented Letti&co., its new brand
dedicated to the culture of sleep, born from the
collaboration with Paola Navone, artistic director also
of the new brand. Gervasoni collections are currently
distributed in over fifty countries worldwide.
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HORM zařizuje obytné prostory s emotivním přístupem,
který mění domov, práci i veřejná místa v teplé, příjemné
a funkční prostory. „Master ebony-workers“, odborníci
na opracování dřeva těmi nejrozmanitějšími způsoby,
uplatňují své dovednosti a profesionalitu ve službě
architektů a projektantů, čímž se stávají ideálními partnery
pro transformaci návrhů do reality. Starověké dovednosti
a moderní technologie v kombinaci s uměleckou
tvořivostí vytváří design výrobků Horm, jejichž pečlivě
tvarované dřevěné objekty koexistují s neviditelnými
mechanismy nabízející přírodní a přitom moderní
článek. Hledání dokonalosti v podobě volby materiálů
a výrobních technologií umožňuje vytvářet jedinečné
a exkluzivní produkty. Zároveň se svým nábytkem
a doplňky HORM nabízí pro náročné zákazníky životní styl,
který je jeho nezbytnou charakteristikou. Ve starověké
aramejštině znamená slovo HORM „posvátný úkryt
s právem na azyl“. Tento „úkryt“ je místem setkávání
pro mistry soudobé architektury (Toyo Ito, Steven Holl,
Mario Botta, Mario Bellini), mezinárodně renomované
designéry (Karim Rashid), kteří spolu s mladými umělci
(Sebastian Errazuriz) a inovativními designéry kombinují
zkušenosti řemeslníků firmy HORM s vlastní prací, s cílem
přispět k vývoji elegantního a překvapivého nábytku
s charakterickým použitím „tajné technologie“ vedoucí
ke zlepšení a zvýšení kvality svých výrobků.
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singles

HORM furnishes living space by creating emotions,
transforming homes, work and public places into warm,
welcoming and functional spaces. Master ebony-workers,
experts in finishing wood in the most diverse and exalting
ways, put their skill and professionalism at the service of
architects and designers, becoming the ideal partners
for transforming designs into reality. Ancient skills and
modern technology combine with artistic creativity to
construct HORM design products, in which sculptured
wood coexists with invisible mechanisms to offer
a natural yet modern article. The search for perfection
in form, choice of materials and production technology
allows us to create a unique and exclusive product.
With its furniture and accessories, HORM offers the
discerning customers a lifestyle that is at once essential
yet characteristic. In ancient Aramaic, the word HORM
means “sacred enclosure with the right to asylum”.
This enclosure is a gathering place for masters of
contemporary architecture (Toyo Ito, Steven Holl, Mario
Botta, Mario Bellini), internationally renowned designers
(Karim Rashid), along with young artists (Sebastian
Errazuriz) and innovative designers who combine the
experience of HORM craftsmen with their own work to
contribute to the development of elegant and surprising
furnishings characterized by the use of “discreet
technology” to improve and enhance the quality of
products, valorizing their design.

albino
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sudoku

kaze

solaio

bifronte

albino family

legolo

elfo

bifronte
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infinity

sudoku

infinity

hexagon

albino

kaze
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ICF
stick chair

stick chair

w w w. i c f - o ff i c e . i t
w w w . r a n n y. c z

una plus executive

Činost společnosti ICF byla zahájena v Itálii v roce
1950 a od samého začátku byla tato firma známá pro
své nadšení a bádání v této oblasti. Patří do skupiny
společností, které v té době významně přispěly
k vytvoření a zavedení konceptu italského designu.
Produktová nabídka byla vždy rozhodně inovativní:
ICF byla první společností, která v Itálii začala
výrobu kancelářských dělících příček (Programma
Interparete, 1965), stěn a panelových systémů pro
otevřené prostory (Brick System, 1970, 1982/3). ICF
bere design a výzkum jako čistě firemní hodnoty, ne
jen jako formální skutečnosti. Jsou přesvědčeni, že
tvořivosti lze dosáhnout nepřetržitou prací na každém
detailu, řešením technických i výrobních problémů.
To je jediný způsob, jak proměnit nápad v něco
hmotného, v objekty, které usnadňují vykonávání
našich každodenních činností. Ať už to jsou vynikající
kancelářské židle, stoly nebo aktivní stěnové systémy.

cloud

parallel executive

una chair

stick chair
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parallel executive

Our company opened in Italy in the 1950s, and was
known for its passion and research right from the start:
we belong to that group of companies that, at the time,
were making a significant contribution to creating and
establishing the concept of Italian design. Our product
offer has always been decisively innovative: we were
the first in Italy to produce partition walls (Programma
Interparete, 1965) or walls and panel systems for open
spaces (Brick System, 1970, 1982/3). A trend of product
innovation has marked our past, and continues to
be evident in our present. We believe in design and
research as corporate values and not just as purely
formal facts. We are convinced that creativeness can be
achieved continuously working on every detail, solving
technical and production problems. This is the only way
to turn an idea into something tangible, into an object
that facilitates the performing of our daily activities.
Whether it is office chairs, tables or active wall systems.

stick chair
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una executive

unitable

una chair

una chair

parallel

spin

una plus

unitable
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unitable

stick chair

stick chair

una executive

una chair

spin meeting + stick
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KASTEL
koppa

kompasso

w w w. k a s t e l . i t
w w w . r a n n y. c z

kontat

Dynamická společnost s konsolidovanou výrobní
kapacitou, která působí v oblasti kancelářského
sedacího nábytku. Výroba zahrnuje různé typy
pracovních, konferenčních a dalších židlí do komerčních
prostor či pro domácí pracovny. „Oslava pohodlí
s designem“ – tato slova jsou posláním a filosofií
společnosti a jsou patrná u každého kroku výroby.
Výrobky firmy Kastel jsou výsledkem hlubokého
autentického a ergonomického výzkumu. Nabízí tu
nejlepší funkčnost, vysoce prestižní image a poskytující
neustále se zvyšující kvalitu. Úspěch firmy Kastel
je mimo jiné důsledkem profesionálního přístupu
svých zaměstnanců, jejich schopností pracovat
v týmu a sdílením společných hodnot. Kastel je firma
orientovaná na kvalitu. Kvalitu svých produktů, služeb
a vztahů k jednotlivým zakázkníkům.

koccola plus

kalea

kalla

kondor
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klou

A dynamic company with consolidated productive
capabilities which operates in the field interior
decoration. Its production comprises various type
of seating for offices, communities and the home.
Celebrating comfort with design. This is the company
mission and the philosophy of every step of company
production. Kastel production lines, as a result of
deep and authentic ergonomic research , offer the
best functionality and a highly prestigious image,
granted by a constantly evolving quality. Kastel success
is also the consequence of its staff proffesionalism.
Capacity to work in team sharing common values.
Kastel is a company quality oriented. Quality about the
products, the services and relationship.

kampus
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krizia

kasual

korium

kayak

krimm

krokus

kicca

kimera
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kyos

kat

kargo bench

kuros

kosmo

kimbox
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kompasso

krizia

kosmo

kontat

kaela bench

krizia

kicca

krokus
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koppa

korium

kicca

kalea

kosmo

koppa
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KEY CUCINE
y45

inside

w w w. k e y s b a b o . c o m
w w w . r a n n y. c z

y45

KEY Cucine je rodinný podnik, který byl založen již
téměř před 50 lety pod rodinným jménem Sbabo,
hlavou rodiny Tarcisiem Sbabo. Od roku 1990
je spočenost řízena jeho dvěma syny, Giulianem
a Renzem. V průběhu let se řemeslná dílna vyvinula
na společnost, jejíž filozofií je zachování řemeslné
zručnosti a péče o detaily typické pro mistry výroby
v kombinaci s užitím nejmodernějších technologických
strojů a kvalitních materiálů. Velká pozornost je
věnována designu a respektu k životnímu prostředí
stejně jako důležitému vlivu na zdraví koncových
uživatelů. Skutečnost je taková, že KEY Cucine byla
průkopníkem v používání panelů a desek bez obsahu
formaldehydu. Flexibilita při uzpůsobení kuchyňské
sestavy specifickým požadavkům zákazníka a široký
výběr materiálů jsou další charakteristické vlastnosti
společnosti KEY Cucine.

brick

glas

inside

brick gen
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inside

KEY Cucine is a family concern established almost 50
years ago under the family name Sbabo by the father
Tarcisio and managed since 1990 by the two sons
Giuliano and Renzo. Over the years the company
evolved from an artisan workshop to a company
whose philosophy is to retain the craftsmanship and
care for details peculiar to the master joiner combined
with cutting-edge technological machines and top
quality materials . Great attention is being paid to
design and respect for the environment and health
of end-users. As a matter of fact, KEY Cucine was
a pioneer in the use of formaldehyde-emission free
panels. Flexibility in tailoring the kitchen to customer‘s
specific requirements and wide choice of materials
available are other distinctive characteristics of this
innovative company.

eco gen
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key

simple gen

key

glas2 gen

eco

glas1 gen

key

key
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inside gen

key

key

key

glas

eco
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L E T T I & CO.
molton

linea

w w w. l e t t i a n d c o . c o m
w w w . r a n n y. c z

tv

open

arco

capri low

high

Letti & co. je projekt zaměřený na kulturu spánku
a odpočinku. Kreativita Paola Navone - hlavní
designérky a umělecké ředitelky společnosti - dala
život velmi speciální kolekci, nyní ještě bohatší
a rozmanitější. Tato lůžka jsou poetická a ironická.
Jemná a příjemná. Osobní a nekonvenční. Inspirována
různými vlivy. Věnována radostně elegantním
domovům. Nápaditá a nadčasová. Postele jsou
čalouněny krásnými látkami - lněnými plátny a samety
- utváří je především přizpůsobení detailů té nejvyšší
kvalitě. Lůžka jsou navržena tak, aby byla jedinečná,
unikátní a osobní, aby měl každý postel dle své ideální
představy: intimní útočiště na noc, ale také ideální
místo k načerpání sil a „nasátí“ pocitu domova. V letti
& co. je každá postel „na míru“. Různé modely - a to
vše se zcela odnímatelnými potahy - jsou k dispozici
v různých velikostech. Rošt postele může být tvořen
dřevěnou podložkou, pevnými lamelami nebo
rámem s mechanickým či elektrickým nastavením
polohy. Matrace mohou být pružinové, latexové
nebo čalouněné s užitím hypoalergenních polymerů.
Dokonce i přikrývky a polštáře jsou „na míru“.
Přikrývky jsou k dispozici s husím peřím nebo výplní
ze syntetických materiálů, na zimu i léto. Polštáře jsou
dodávány s řadou ergonomických výplní.

92

classic

Letti&co. is a project dedicated to the culture of sleep.
To the many ways of conceiving rest.
The creativity of Paola Navone – company designer
and art director – has given life to a very special
collection, now even richer and varied. The beds
are poetic and ironic. Delicate and inviting. Familiar
and unconventional. Inspired by different influences.
Dedicated to joyfully elegant homes. Imaginative and
timeless. The beds are made with beautiful fabrics natural linens and velvets - made special by tailoring
details of the highest quality. The beds are designed
to be unique, as unique and personal is the image that
everyone has of the ideal bed: an intimate retreat for
the night, but also the perfect place to regain energy
and feel at home. In the Letti&co. project every bed
is “made to measure”. The different models - all with
completely removable cover - are available in various
sizes. The structures may have a wooden base, fixed
slats or frame with mechanical or electrical movements.
The mattress can be springs, made of latex or
upholstered with hypoallergenic polymers. Even
duvets and pillows are “made to measure”. Duvets are
available with goose down or synthetic material fillings,
for winter and summer. The pillows come with a variety
of ergonomic fillings.

lc17
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simple

tv

lc 26

bergere

capri low

tv

tray

open
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tray

molton

soft

coco

tondo

soft
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MAGIS
360 table

still

w w w. m a g i s d e s i g n . c o m
w w w . r a n n y. c z

air armchair

Společnost Magis se specializuje na výrobu nábytku
a ostatních bytových doplňků. Svou identitu vybudovala
začleněním špičkové technologie do sériové výroby.
Společnost založil Eugenio Perazza v roce 1976
v rušném severním cípu východní Itálie. Magis je dnes
obrovská mezinárodní „laboratoř“ na design, která
neustále hledá sofistikované technologie a vysoce
diverzifikované pracovní síly. To zahrnuje kreativitu
předních světových návrhářů (Jasper Morrison,
Stefano Giovannoni, Marc Newson, Ron Arad, the
Bouroullecs a mnoha dalších), výborný designerský
tým a mimořádně kvalitní dodavatelské řetězce. Magis
spolupracuje s velmi známými designéry, ale vždy
jsou otevřeni také pro spolupráci s těmi mladými,
začínajícími. Například Jean-Marie Massaud a Jerszy
Seymour se stali známými právě díky svému debutu
u firmy Magis. Nyní Magis objevuje nové nápady, které
mísí s prvky úspěšného designu z minulých let. Nové
kapitoly designu jsou psány Robinem Day, Eero Aarnio
a Pierre Paulin, géniem francouzského designu.

central

steelwood chair

striped

aviva
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steelwood table

Magis is the brand that has given a novel twist to
domestic design, building its identity on incorporating
leading edge technology into mass production.
Founded in 1976 in the bustling north eastern corner of
Italy by a newcomer to the furniture business, Eugenio
Perazza. Magis is today a giant international design
laboratory that constantly puts itself to the test, seeking
technological sophistication and employing a highly
diversified workforce. It embraces the creativity of
leading global designers (Jasper Morrison, Stefano
Giovannoni, Marc Newson, Ron Arad, the Bouroullecs
and many others) and channels it towards objects
perched on the cutting edge. Excellent designers,
a good design team and an extraordinary supply chain.
Magis works with very well-known designers, but it has
always been open to work with young designers, even
at the outset of their careers. Jean-Marie Massaud and
Jerszy Seymour made their debut on the design scene
thanks to the opportunities Magis gave them. Now
Magis discovers new passions and punctually chases
former design glories, adding them to the mix. New
design chapters are being written with Robin Day, Eero
Aarnio and Pierre Paulin, a genius of French design.

baguette
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cyborg

air table

pina

soho

chair first

easy table

flux

happyhour
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air chair

sussex

passepartout

chair one

dejavu chair

lem
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vigna table
+ vigna chair

vigna chair

trattoria

tosca

teatro

table one bistrot

zartan

vigna table
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topsy

troy

table one

venice

vanity chair

tavolo xz3
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MAX DESIGN
stratos

stratos

w w w. m a x d e s i g n . i t
w w w . r a n n y. c z

x3

Od roku 2000, kdy Massimo Martino založil společnost
MAXDESIGN, probíhá s novou dynamikou a kreativní
energií výroba nábytku do bytů i velkých kontraktů.
Neustálé hledání těch nejlepších technologických
postupů, spolupráce s těmi nejtalentovanějšími
designéry na mezinárodní výtvarné scéně a ironický
a pobavený přístup k tvarům, přináší vítězné rysy
úspěchu, kterého dosáhla tato společnost se sídlem
v Udine (Itálie). To je originální a nezaměnitelný
přístup k takovému tradičnímu výrobku, jako je sedací
nábytek… Velkým inovačním postupem je technologie
bi-injekce - komplexní proces lití výrobků z plastu,
aplikovaná například v sérii X3 nebo u křesla Tototo.
Pokud jde o další produkty, jako například barová židle
Moving a Dancers nebo židle So Happy a Ricciolina,
díky jejich hravému a emocionálnímu přístupu je lze
považovat za klasické kousky mladého a neformálního
nábytku. Nový kontext strategického výrobního procesu
zahrnuje novinky jako je sezení pokryté kůží či látkou
a několik nových nábytků určených k vnitřnímu použití.

dancer

so happy

so happy lounge

dininho
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kross

Since 2000, when it was founded by Massimo Martino,
Maxdesign has been providing the landscape of
home&contract furniture with new dynamic and creative
energies. An everlasting investigation of the plenty
of solutions offered by the ultimate technologies,
a firm will of collaboration with the most talented
designers in the international creative scene and an
ironic and amused approach to shapes are the winning
features of a success that brought the young company
based in Udine (Italy) to an original and unmistakable
reinterpretation of such a traditional product as the
seating. In this context of high innovation Maxdesign
forced the technology of bi-injection - a complex
process of molding plastic material - into furniture
standards, such in the X3 seating series or in the recent
Tototo armchair. As for the rest, Maxdesign products
such as the stools Moving and Dancers and the chairs
So Happy and Ricciolina, thanks to their distinctive
playful and emotional approach, can already be
considered as classic pieces of young and informal
furniture. New products will be in the context of the
new strategical setting in the production process, such
as seating covered with leather and fabric and several
indoor products.

june
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zed

im dreaming

ricciolina

plato

dino

kross

sugarfree

the stones
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kross

tototo

pic

so happy

ricciolina

im dreaming
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MK CUCINE
012

030

w w w. m k c u c i n e . c o m
w w w . r a n n y. c z

012

MK pochází z čistě italské výroby, v níž řemeslné
zkušenosti, technologické inovace a design jsou
ovlivňovány po čtyřicet let nepřetržitého hledání
dokonalosti. Stálá orientace na kvalitu a detaily
postupně dala život firmě, která je schopna kombinovat
konstruční znalosti tradiční práce se dřevem s inovací
a výsledky výzkumů v oblasti současné průmyslové
výroby. Řemeslné kořeny spolu s moderní průmyslovou
strukturou, flexibilita a efektivnost, umožňují MK
realizovat kuchyně a obývací prostory, v nichž kvalita
a úroveň produktů jsou na velmi vysoké úrovni.
Díky užití ručně opracovaných přírodních materiálů
v kombinaci s naprosto vlastní výrobou pro každou
jednotlivou kuchyňskou sestavu, MK produkuje
exklusivní a jedinečné výrobky nejvyšší kvality, která
je vyjádřena prostřednictvím přísného, inovativního
a přesto nadčasového designu.

012

022

022

012
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cortina

MK originates from a totally Italian production
reality, in which handcraft experience, technological
innovation and design have interacted for forty years,
in the continuous search of excellence. The constant
orientation to quality and detail have progressively
given life to a company that is able to combine the
construction knowledge of the traditional woodwork
with the innovation and the research proper of the
contemporary industry. The handcraft roots, together
with a modern industrial structure, extremely flexible
and efficient, allow mk to realise kitchens and living
spaces in which the quality and the customisation level
of the product are very high. The use of hand-worked
natural materials and a totally internal production, for
each single kitchen, generate therefore the exclusivity
of the unique item and of the high quality that is
expressed through a rigorous, innovative yet timeless
design.

012
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045

012

030

012

04
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012
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045

045

012
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MONTIS
castor

calla

w w w. m o n t i s . n l
w w w . r a n n y. c z

disq

Společnost Montis byla založena v roce 1974. Moderní
design a velmi vysoké nároky na míru pohodlí při sezení
jsou předností této značky již od samého počátku.
Kolekce firmy Montis je charakteristická výrazně
barevnou kombinací usní a speciálních materiálových
vlastností, které přinášejí prvky osobního a lidského
charakteru. Montis vždy silně věřil ve své vlastní nápady
a technické inovace, i když tyto postupy šly mnohdy
proti zavedeným představám. Způsob výroby, kdy tělo
židle či pohovky „dostane svůj vlastní kabát“ byl ve své
době poměrně neznámý. A to je ten způsob, kterým se
firma Montis liší od jiných společností v tomto odvětví.
Montis stále používá tuto metodu čalounění u mnoha ze
svých modelů.

diverse

axel

annex

lotus

110

beanie

Montis was established in 1974. Modern design with
superior seating comfort took priority right from the
start. The Montis collection is characterized by the
distinctive colour combination‘s in various special
leathers and material properties, and the trademark
Dutch design features with a personal, human character.
Montis has always strongly believed in its own ideas and
techniques, even when these went against the grain
of established ideas. The production method whereby
the body of a chair or sofa was “given its jacket” was
relatively unknown. In this way, Montis set itself apart
from other companies within the sector. Montis still uses
this method of upholstery on many of its models.

doble
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loge

jim

edam

domino

impala

madonna

flint

lotus
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ella

jjk

charly

gino

hugo

lima
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marvin

windy

mick

poker

turner

romeo

spica

axel
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mila

calla

montis orgatec

scene xxl

sting

olivier
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PA L LU C C O I TA L I A
grand ecart rosso

bolle

w w w. p a l l u c c o . c o m
w w w . r a n n y. c z

cielo terra

Firma Pallucco byla založena v roce 1986 a díky inovační
tendenci jejich výrobků, odvážnému designu a použití
konkrétních matriálů jako ocel a dalších jednobarevných
kovů, funguje do dnes. Do roku 1990 se firma Pallucco
orientovala na produktovou strategii, přeloženou
do smělých změn v designu kusového nábytku, věnující
velkou pozornost komunikaci a tvorbě firemní „image“,
prezentované prostřednictvím přehledných katalogů,
schůzek a typických znaků produktů PALLUCCO.
V roce 1990 byla firma PALLUCCO přejmenována
na PALLUCCO ITALIA. Výhled do 90. let byl velmi
odlišný od předchozí dekády: tradice a výzkum, čímž se
vždy firma vyznačovala, ve směsi s tržně orientovanou
strategií, pozornou k podílu výroby, distribuce
a spotřeby. Společnost stále spolupracuje s významnými
osobnostmi z oblasti designu, ale více se zaměřuje
na kvalitativní uspokojení zákazníků. Jednoduchost,
strohost, elegance, spolu s trochou ironie, se staly
“podtitulem“ filosofie PALLUCCO ITALIA.

coral sosp e terra

crinolina terra bianca

bolle

asnago vender bianco
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cielo sospensione grigia

In 1986 PALLUCCO was born and it stands out because
of its considerable innovative tendency towards
products : audacious design, use of particular materials
such as steel and metals, monochromy. Until 1990
PALLUCCO has carried out a product-oriented strategy,
translated in audacious changes in designing pieces
of furniture, great attention to the communication
and care in the company image, showed through an
accurate organization of the catalogues, the meetings
and the hallmark of PALLUCCO products. Since 1990
PALLUCCO has become PALLUCCO ITALIA. The
panorama of the 90‘s was very different from the
one of the previous decade: tradition and research,
which always labelled the choices of the company,
blended with a market-oriented strategy, attentive to
the production-distribution-consumption ratio. The
company keeps on having a strong design personality
, but more aimed to satisfy quality and receivable
costumers. Semplicity, rigour, elegance, together with
a little irony became the headline of PALLUCCO ITALIA
philosophy.

baby gilda
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asnago vender
consolles
nero e bianca

crinolina
particolare
antracite

joiin sopsensione
bianca

grand ecart nero

foglie sospensione

ledge

joiin sospensione nera

new basic
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continua
a parete
ambientata

coral part rosso

joiin terra grigia

glow square bianco

fortuny grandepetite

llucco garden bianca
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PA R R I
mamy

3x2

w w w. p a r r i d e s i g n . i t
w w w . r a n n y. c z

chiacchiera

Je to již více než 20 let, kdy firma Parri započala svou
cestu kvalifikovaných inovací materiálů, tvarů a hledání
vhodných řešení designu sedacího nábytku. Díky
zkušenostem získaných z několika generací zakládající
rodiny, řemeslníků, kteří započali s prací v tomto
nábytkářském odvětví již před mnoha lety a tuto činnost
vykonávají bez přerušení dodnes. Původní zaměření této
společnosti směřovalo k zakázkám veřejných interiérů,
které navrhoval Marco Maran. Židle, stoly a pohovky,
s širokým výběrem barev a povrchových úprav, se
stávaly čistě funkční záležitostí. Touhou architekta
bylo uspokojit požadavky na technický design jak
do veřejných interiérů, tak do soukromých bytů. Tvary
se silně funkčními rysy, materiály jako je kůže, textilie,
dřevěné povrchy a široká škála barevných odstínů,
vytvářejí kusy nábytku, kde se vzájemně prolíná linearita,
design a temperament. Díky neustálým investicím
do výzkumu a vývoje výroby, silnému tónu designu
a vysokým požadavkům na kvalitu použitých materiálů,
má firma Parri k dispozici důležité know-how, umožňující
společnosti vyrábět nábytek, který je absolutně
„trendy“. Pro všechny tyto uvedené skutečnosti se firma
Parri ukázala jako dynamický a konkurenceschopný
podnik, s realizacemi nejen v Itálii, ale i po celém světě.
all

apollo

coccola

blob
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3x2

Parri, for over 20 years, enter upon a way qualified by
the innovation on materials, shapes and solutions for
design seating and furniture, thanks to the experience
collected during a century by the founding family, begin
from the artisan and arrived to the industry many years
ago through an uninterrupted development. The sector
they initially advance toward is the one of contract and
public areas, with items designed by Marco Maran.
Chairs, tables and sofas, flexible on colours and finishes,
influence the evolution of public space purely functional.
The desire to smooth decorator plans strictly technical
brings to a product able to satisfy requirements of
public as well as residential areas: shapes with a strong
feature, materials like leather, fabric, wood finishes,
and a large range of colour shades, create items where
linearity, design and temperament blend together.
Thanks to continuous investments in research and
production development , to a strong tone in design
and to a constant attention on quality of materials, Parri
has an important know-how at disposal that enable
the company to produce items of an absolute trend.
For all that Parri emerge as a dynamic and competitive
company, reference in Italy as well as in the world.
				

caramella
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plastic

hoopla

baby

baby
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easy

body
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gulp

on off

myflower

big easy

cross

caramella
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PIANCA
dett

libertà compositiva

w w w. p i a n c a . c o m
w w w . r a n n y. c z

dialogo

Kořeny italské firmy Pianca sahají více než 500 let
do minulosti, do doby, kdy byly břehy řeky Pianca
posety vodními mlýny, které podporovaly tuto oblast
v tesařském průmyslu. Společnost byla založena v roce
1946 v malém městečku Gaiarine. Pianca pokračuje
ve svém regionu v tradiční řemeslné výrobě nábytku
velmi opatrně. Ačkoli nyní používá moderní technologie,
společnost stále využívá velké množství zaměstnanců
pro ruční výrobu. Pianca se pyšní tím, že dává příležitost
mladým talentům, ale také proslulým evropským
designérům, čímž si zajišťují přínos nových inovativních
nápadů. Kombinace krásy a funkčnosti je motem
této společnosti, které je patrné z jejich rozsáhlé řady
nábytku, jenž zahrnuje moderní pohovky, postele, stoly,
židle, příborníky, obývací stěny, zrcadla a další. Přínos
pohodlí a funkčnosti do moderních domovů je stejně
důležité jako přidání vytříbeného stylu.

limbo

otto

vuoti e pieni

moduli a giorno
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libertà compositiva

The roots of the Italian modern furniture company
Pianca reach back over 500 years, back to the time
when the banks of the river Pianca were dotted with
watermills that supported the area’s carpentry industry.
Founded in 1946 in the small town of Gaiarine,
Pianca continues the region’s tradition of crafting
furniture with care. Although Pianca now uses modern
technology, the company still employs hands-on
craftsmanship, as evidenced by touches such as sawnoak finishes. Pianca takes pride in employing young
talent as well as famed European designers, to ensure
that their designs incorporate new ideas and new
innovations. The combination of beauty and function is
Pianca‘s motto which is evident in their extensive line
of modern sofas, beds, tables, chairs, sideboards, wall
units and mirrors. At Pianca, adding convenience and
function to modern homes is as important as adding
a sophisticated style.

volo
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vuoti e pieni

insieme

duo

libertà compositiva

delano

dett

limbo

progetti in movimento
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progetti in movimento

elle

moduli a giorno

delano

moduli a giorno

duo
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abaco

frame evo

dolcevita

boiserie

delano
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duo

insieme bano
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PA N A Z
panmet

pink cushions

w w w. p a n a z . c o . u k
w w w . r a n n y. c z

riviera apart

Od svého založení v roce 1986 firma Panaz získala
dvakrát ocenění Queen‘s Award za inovaci, a tak dosáhla
nepřekonatelné reputace jako hlavní designer a výrobce
dekoračních textilií. Ze široké škály designu tištěných,
tkaných a hladkých látek pro závěsy, přehozy či čalounění
vybírali přední tvůrci interiérů pro pohostinství, volný čas,
plavbu a zdravotnické projekty po celém světě. Tkaniny
Panaz jsou bez výjimky trvale samozhášivé a splňují britský
standard specifikace pro kontrakty a většina z nich také
splňuje evropské normy a IMO. Látky z nabídky Panaz
také splňují přísné výkonnostní normy požadované k užití
v kontraktech, jako například odolnost a snadnou údržbu
a péči. Panaz je v obchodním prostředí s tkanimami
uznáván pro vynikající hodnotu svých výrobků, kde
představy designera musí být spjaty s rozpočtem
jednolivých projektů. Kromě toho Panaz nabízí design
a barevná řešení „na míru“. Tato služba je využívána
zejména pro jednotlivé projekty a značky v celosvětovém
měřítku. Prostřednictvím sítě kanceláří jednotlivých
agentů, zástupců a distributorů operuje Panaz po celém
světě a je schopen zpracovávat projekty v celosvětovém
měřítku. Z tohoto důvodu se společnost Panaz stala
preferovaným dodavatelem do mnoha mezinárodních
hotelových řetězců a Panaz tkaniny lze nalézt v mnoha
prestižních hotelích po celém světě.

aria p2

panaz bostonspa

panglouc

panglouc
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alkazar

Since its foundation in 1986, Panaz, two-time
Queen‘s Award for Innovation winner, has achieved
an unsurpassed reputation as a leading designer and
manufacturer of furnishing fabrics. Designs from Panaz‘s
extensive range of coordinating printed, woven and
plain fabrics for drapes, bed throws and upholstery have
been selected by leading interior design practices for
prestigious hospitality, leisure, cruise and healthcare
projects around the world. Without exception, Panaz
contract fabrics are permanently flame retardant and
meet British Standard contract specification and the
majority also meet European and IMO standards. The
Panaz range also meets the stringent performance
standards required for use in contract situations such
as durability and ease of care. Panaz is also recognised
in the market as offering excellent value in a trading
environment where the designer’s vision must be married
with the reality of development budgets. In addition,
Panaz offers a bespoke design and colour service, which
is used extensively for individual projects and for brand
rollout programmes on a global scale. Panaz operates
world-wide and through our network of offices, agents
and distributors we are able to handle projects on an
international scale. For this reason we enjoy preferred
supplier status to many international hotel chains and
Panaz fabrics may be found in many prestigious hotel
projects around the world.

bed shot
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karma cream
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original alastfinal

chair window
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grand
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opu red

ellington
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SCAB GIARDINO
cokka chair

natural ola

w w w. s c a b d e s i g n . c o m
w w w . r a n n y. c z

miss b antishock

SCAB, to je italská společnost, která se na trhu
pohybuje více než 50 let a stále se drží na pozici
vedoucí značky. Díky striktním výrobním procesům,
inovativním technologiím a know-how jsou židle a stoly
společnosti SCAB DESIGN prodávány po celém světě.
Plastové židle italské firmy SCAB DESIGN jsou založeny
na maximální funkčnosti, důrazu na detail a rozlišovacím
„MADE IN ITALY“ designu. Scab se specializuje
na kvalitní plastové židle, průhledné plastové židle,
barové židle a stoly do interiérů. Většina výrobků je
vhodná také pro exteriérové použití. Dalšími výhodami
jsou vysoká úroveň kvality surovin a velmi dobrý poměr
cena - kvalita - design.

diva stool

natural fany + natural diva

extraordinaria

barbarella
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miss b antishock 9 stool

Based on 55 years of experience, the Quality of SCAB
products is an internationally recognised point of
reference in garden furniture and household items:
a quality which is the result of unsurpassed skills and
constant checks on raw materials and manufacturing
procedures. Thanks to stringent manufacturing
procedures and innovative technologies, the four Italian
Scab manufacturing plants are capable of transforming
aluminium, steel, polypropylene and fabrics into
practical and sturdy products that are a pleasure to
use and to look at. A high level of raw material and
production know-how, developed over the years,
enables SCAB to successfully export its wide range of
house and garden products all over the world. A range
based on maximum functionality, attention to detail
and the distinguishing „MADE IN ITALY“ design. This is
the reason why, after 55 years of success, thanks to its
outlook on tradition and innovation, Scab continues to
be the leading quality brand in Italy.

coccolona
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miss b antishock

pepper

cokka chair

day twist stool

lula

mannequin

frog up stool

day up stool
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maxima

miss b antishock

igloo

diavoletto u stool

olimpia trend chair

jenny
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vanity chair

spoon

zoe stool

pepper group

super jenny

wave 4-leg

sai

zebra bicolour
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saint tropez

vanity armchair

titi

olimpia

zebra natural antishock

tricot + tricot chair
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SEGIS
baltic

zenith

w w w. s e g i s . i t
w w w . r a n n y. c z

alpha

Firma Segis je světovým lídrem v oblasti navrhování
a výroby inovačních a kvalitních sedacích nábytků.
Společnost byla založena v roce 1983 nedaleko
Florencie, italského regionu s bohatou historií, v oblasti
zaměřené na výrobu nábytku a dalšího interiérového
vybavení. Výrobní závody jsou vybaveny nejnovějšími
robotickými technologiemi schopnými řešit jakýkoliv
zvláštní požadavek klienta z jednotlivých objednávek
pro kanceláře a restaurace, ale také do rozsáhlých
projektů, jako jsou hotely, veřejné prostory nebo třeba
výletní lodě, kde typ a kvalita sedadel je vyráběna přímo
na míru dle požadavku klienta. Firma Segis klade vysoké
požadavky na použití nejvyšších úrovní mezinárodních
standardů kvality a investuje do programu výzkumu
a vývoje, kde se neustále snaží najít ty nejlepší materiály,
povrchové úpravy a výrobní procesy, které řeší nejen
ergonomické otázky designu, ale také postupy vedoucí
k udržení kvalitního životního prostředí.

stop&go

jo bar

jo tab

slide
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jo bim

Segis is a worldwide leader in the design and
production of innovative, quality seating products
for the contract furniture industry. The company
was established in 1983 close to Florence, Italy
a region rich in history and the production of furniture
and furnishings. Both manufacturing facilities are
equipped with the latest robotic bending and welding
technologies capable of addressing any particular client
request from individual orders for offices and restaurants
to entire fit outs for large scale projects such as hotels,
public spaces and cruise ship lines where the type and
quality of seating is a direct representation of the image
that the particular clients wish to project. Segis is also
focused on the internal application of the highest levels
of international quality standards and a research and
development program that continually strives to find
the best materials, finishes and manufacturing processes
that not only address basic ergonomic issues of design
but also reinforce the company’s commitment to
sustainable, environmental controls and issues.

boom
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home

ellipse coat hanger

kadre

ro

didivi

capo linea

hi omega

taxido
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servotre

diesis

capo bastone

ka maxi

zeta a vis

clip-clap
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pacific

gallery

poppystar

meet me

emotion

gamma

noon

mi longue
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grace

trono

polotable

fold up

fi tall

lips
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THE ARROS GROUP
lounge cucina
longue

joy

w w w. a r ro s . i t
w w w . r a n n y. c z

lounge cucina

lounge cucina

armadi alter maniglia singola

armadi b grigio
scuro-laccato corda

lounge cucina
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Rossetto Arredamenti S.p.A. je vedoucí společností
Arros Group, obchodní skupiny s kombinovanou
nabídkou různých společností.

Rossetto Arredamenti S.p.A., is the leading company of
the Arros Group , an industrial group with a combined
offer of different companies.

Společnost Arros Group otevřela elegantní kanceláře,
show room a počítačově řízený sklad pro prodej
a distribuci všech produktů skupiny Arros. Praktické
a příjemné místo pro důležité setkávání mezi dvěma
společnostmi, kde je možné obdivovat konstrukční
a výrobní standardy italského nábytku skupiny Arros.
Společnost Arros má zájem na zlepšení své pozice
na americkém trhu a pro tuto skutečnost byla v roce
1999 založena nová společnost Rossetto USA. Další
z firem, Rossetto Arredamenti, od roku 1956 vyrábí
nábytek do ložnic pro domácí i mezinárodní trhy.
Úspěšně kombinuje tradiční a moderní styly. Prozíravé
obchodní strategie společnosti byly odměněny
nepřetržitým růstem firmy. Společnost Armobil
kombinuje italský design a „mezinárodní vkus“ se
současnými a tradičními tvary nábytku pro obývací
pokoje, který je zvláště oceňován pro vynikající poměr
kvality a ceny , odbornou organizaci prodeje a rozsah
nabízených produktů.

The Group has opened premises with 11.000 square
metres of indoor space, elegant offices, a show room
and a computerised warehouse for the sale and
distribution of all the Group‘s products. A practical and
pleasant setting for important meetings between the 2
companies and where it is possible to admire the design
and manufacturing standards of the unmistakably Italian
furniture of the Arros Group. The company is particularly
interested in improving its position on the American
market and with this in mind a new company was
founded in 1999: Rossetto USA. Rossetto Arredamenti
has been manufacturing bedroom furniture for the
domestic and International markets since 1956 and
has successfully combined traditional and modern
styles. The company‘s farsighted strategies have been
rewarded by a continuous growth. Armobil company
combines Italian design and International tastes with
its contemporary and traditional lines of living-room
furniture and is particularly appreciated for its excellent
quality-price ratio, for its professional sales organisation
and for the range of products offered.

lounge cucina

armadi blitz
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joy

diamond cucina
nera ad angolo

tween note
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diamond cucina

diamond cucina

joy bianca

armadi cabina noce
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armadi endless

tween box
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TONON
twist

sundance

w w w. t o n o n i t a l i a . c o m
w w w . r a n n y. c z

brand

wave

arcos

question mark

sella

Tonon je jednou z nejznámějších světových značek
ve světě židlí a stolů, dalo by se říci synonymem pro
design a kvalitu „made in Italy“. Charakteristické
prvky této firmy pocházejí z minulosti. Jejich počátky
se datují do dvacátých let, kdy pečlivě a s kreativním
přístupem rozvíjeli své řemeslné dovednosti. Poté
přišla industrializace padesátých let, kdy došlo
k pozoruhodnému zvýšení produkce. Tonon se
dnes opírá o své zkušenosti a další nové výzkumy,
o kulturní a marketingové faktory, o nové materiály
a technologie. Kombinace „srdečně-řemeslné“
a průmyslové výroby zajistí lepší životní podmínky, ať
už sedíte, relaxujete nebo pracujete s tímto nábytkem.
Společný jmenovatel produktů firmy Tonon je schopnost
zkrášlit a povýšit interiér. Nábytek je více romantický či
klasický, spíše než inovativní a trendy. Design je vždy
originální, nikdy obyčejný, charakteristický moderní
myšlenkou a užitím vyspělé technologie. Produkty jsou
koncipovány a určeny pro mezinárodní trhy a kultury,
způsoby života a každodenního žití, které jsou velmi
odlišné od sebe navzájem. Výrobky jsou vkusně
citlivě a s elegancí pravidelně prezentovány na těch
nejlepších mezinárodních veletrzích nábytku, například
v Miláně, Kolíně, Londýně, Rotterdamu, Stockholmu,
Moskvě, Kyjevě, Miami, Las Vegas, Dubaji či Bahrajnu.
V nepřeberných kombinacích tvarů, povrchových úprav
a potahových materiálů.
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challenge

Tonon is one of the best known international brands in
the world of chairs and tables, reliable and synonymous
for design and quality “made in Italy”. Characterizing
features that come from the past: their origins date
back to the Twenties, many years of careful and creative
craftsmanship. After that came the industrialisation of
the Fifties with a remarkable production increase. The
pleasure of”thinking and making” however never failed.
Tonon today bases itself on research and experience,
on cultural and marketing factors, on new materials
and new technologies. All with a craftsmansheart and
an industrial mind, a combination ensuring a better life
while seated, whether relaxing, working, or at the table.
Tonon products have as a common denominator the
ability to enhance interior decoration. Even if romantic
or classical rather than innovative or trendy, they are
always original proposals, never ordinary, characterized
by a contemporary idea and by a developed technology.
Products conceived and destined for international
markets and cultures, for ways of life and daily living very
different from each other. Products made equal by good
taste, sensitivity, elegance and regularly presented at the
international top Furniture Fairs: Milan, Köln, London,
Rotterdam, Stockholm, Moskow, Kiev, Miami, Las Vegas,
Dubai, Bahrein. In several inexhaustible combinations of
shape, finish and fabric.

up-chair
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shape
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timeless

lord gerrit

charming

concept

meridiana

fusion
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one for two

euthalia

nineeighteen

cube

heartbreaker

club
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VILLEROY & BOCH
allegorie

new cottage

w w w. b e r a h a u s . c z
w w w . r a n n y. c z

amanti

Vše pro krásně prostřený stůl!
Exkluzivní nádobí pro domácnosti, restaurace a hotely
Firma Villeroy & Boch je společnost s dlouhou
historií a silným smyslem pro tradici, umění a kulturu.
Široká škála výrobků, spolupráce s předními
světovými designéry, více než 250 let trvající cesta
rozvoje pomáhají vytvořit z této firmy jednoho
z nejuznávanějších světových výrobců porcelánového
nádobí.
Její prestižní jídelní soupravy používají některé ze
světově nejznámějších domácností, od Vatikánu v Římě
až po paláce evropských královských rodin. Tato firma
vyrábí kromě nádobí porcelánového i nádobí skleněné,
příbory a různé doplňky ke krásně prostřenému stolu
nebo do kuchyně. Jejich nezaměnitelné designy si
našly všeobecnou oblibu díky slavným renomovaným
návrhářům. Do všeobecného povědomí se dostaly tyto
vysoce kvalitní výrobky také kvůli světově věhlasným
restauratérům, a tím se tedy stalo jméno Villeroy & Boch
synonymem s graciózním stolováním.

bella

adriana

aureus

millenia
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affinity

Vytvořte si příjemnou atmosféru prvotřídního stolování!
For a beautifully decorated table!
Exclusive tableware for home, restaurant and hotel
Villeroy & Boch is a company with long history and
strong sense for tradition, arts and culture. Its broad
range of products, cooperation with the world’s top
designers and more than 250 years of development
help make it one of the most respected producers of
chinaware in the world.
Its prestigious tableware sets are used in some of the
most famous households, from the Vatican to European
royal palaces. Besides chinaware, the company also
produces crystal, cutlery and various accessories for use
as table decoration or in the kitchen. Famous designers
have gained its unique design universal popularity. Also
world renowned restaurateurs have raised the general
awareness of these high quality products, making the
Villeroy & Boch brand synonymous with gracious dining.
Create a pleasant atmosphere of first class dining!

bel canto
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ivoire

ligna

urban nature

flora

bella victor

bourgogne

helianthos

cera
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universal easy white

cottage

flow

bloom shadow bloom sun

black lines

dune lines
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newwave caffe
acapulco

switch
summerhouse

samarah turquoise

samarah purpur

newwave caffe bambu

newwave

newwave dune bufet

samarah
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stella hotel
notting hill

switch 3 country

nubo

royal

providence

phoenix blue
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WITTMANN
jack

club 1910

w w w. w i t t m a n n . a t
w w w . r a n n y. c z

madison

Rakouská firma Wittmann je společnost s bohatou
tradicí řemeslné výroby, která sahá více než sto let
do minulosti. Bohatství odbornosti, kterým firma
disponuje, bylo předáváno z generace na generaci.
Preciznost, kontinuita a přesnost jsou filosofií firmy
Wittmann. Tajemství úspěšné firmy, která původně
vyráběla sedlářské výrobky je jednoduché – zaměřují se
na detaily. Pečlivě vybrané materiály, ať už jde o kvalitní
kůži či látku, preciznost samotného šití - to je tajemství
firmy, která se těší stále větší oblibě u zákazníků
po celém světě. Smysl pro povinnost k tradici dobrého
designu vedlo k setrvání u výroby klasických modelů,
které vynikají svým precizním provedením a nadčasovou
elegancí. Budoucí majitelé výrobků firmy Wittmann
mohou být nyní přítomni u výroby jejich vlastního
nábytku, zažít různé výrobní fáze a zjistit, jak byl každý
jednotlivý kus vyroben. Materiály a technické postupy
jsou klientům vysvětleny a nábytek se postupně začíná
rýsovat kousek po kousku. Podívejte se do zákulisí
výroby velmi kvalitního nábytku, který vzniká během
několika hodin a poznejte společnost přímo v jejich
sídle, umístěném v krásném prostředí Etsdorf am Kamp.

camin

ak

alleegasse

lena
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haus koller

Wittmann is a company steeped in tradition. The wealth
of expertise it draws on has been handed down over
the years from one generation to the next. Wittmann
has a tradition of craftsmanship dating back over
a century. Precision, continuity and craft skills have
shaped the philosophy of the company since its origins
as a saddlery and leather workshop. A passionate sense
of obligation to a tradition of good design has led to
a commitment to classic models that stand out for their
uncluttered lines and timeless elegance. Future owners
of a genuine Wittmann can now be present when
their own furniture is made, experience the various
production stages, and learn how a piece of furniture is
built up. The materials and techniques are explained as
the furniture gradually takes shape, piece by piece. Take
a look behind the scenes of quality furniture making for
a few hours, get to know the company and explore the
delightful scenery around Etsdorf am Kamp.

cabinett gruppe
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jolly

leslie

armlöffel

denise

aura & aura xl

auraxl sofa

floyd

lester
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kyoto

auriana

fledermaus gruppe

ardea

vienna

edwards
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leslie

jolly

salon

ardea

salon

metro

floyd

denise
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vienna

camin

lena

camin

camin

edwards
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ZEUSNOTO
alice barstool

metisse console

w w w. z e u s n o t o . c o m
w w w . r a n n y. c z

anonimus table

Společnost ZEUS byla založena v roce 1984 skupinou
přátel, kteří se chtěli podělit o své zkušenosti v oblasti
„DESIGN - FASHION – ART“. Jejich cílem bylo
sloučit své nápady pod názvem ZEUS a vytvořit silnou
a „arogantní“ značku. Původní myšlenka nejprve
vedla k založení „butiku“, kde se prodávaly vlastní
tkaniny a módní kolekce. V podstatě to byla taková
umělecká galerie, prezentující italské i zahraniční umělce
a minimalistické avantgardní designové kolekce. Dnes
je ZEUS kolekce designového nábytku. Hlavní návrháři
jsou Maurizio Peregalli, Doriana a Massimiliano Fuksas,
Franco Raggi, Marie-Christine Dorner či Ron Arad.
Do své výroby volí kombinaci industriálních a přírodních
materiálů. Linoleum se používá k pokrytí stolů či konzolí.
Ocelový plech, fosfátovaný a navoskovaný, je používán
v kombinaci s nerezovou ocelí – jako celek přináší
extrémní a zajímavý kontrast. Nová venkovní kolekce
RUST s „rezavým povrchem“ byla představena při
příležitosti Salone del Mobile v dubnu 2011. Přesnost,
jednoduchost, žádné zbytečnosti a soustředěnost
na specifičnost povrchů a živých materiálů, to je ZEUS.

low rack

appendix mirror

max moritz

frame
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babilonia

ZEUS was founded in 1984 by a group of friends
who enjoyed and wanted to share their experiences
in the fields of DESIGN - FASHION - ART. Their aim
was to merge and deliberately „contaminate“ their
ideas under the name of ZEUS, a rather strong and
arrogant brand name. This very instinctive initial idea
gave rise to a boutique selling its own fabrics and
fashion collections, an art gallery presenting Italian and
foreign artists, and a minimalistic avant-garde design
collection. Today ZEUS is a design furniture collection.
Main designers are Maurizio Peregalli , Doriana and
Massimiliano Fuksas, Franco Raggi, Marie-Christine
Dorner, Ron Arad. The choice of materials is industrial
and natural at the same time. Linoleum flooring is
used to cover tables and consoles. Iron sheet steel,
phosphatized and waxed, is used combined with
stainless steel. Extreme contrasts as a whole, the
strength of stainless steel and the materiality of iron.
Also the new outdoor collection RUST with rusty finish,
presented April 2011 on the occasion of the last Salone
del Mobile, corresponds to ZEUS research of rigor and
simplicity, subtracting the unnecessary and focusing on
specificity of surfaces and living materials.

manhattan barstool
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comoda

kat

big frame

fedra

bianco barstool

console alta

flintstone

solitaire
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iron wood

small irony

iwall

big bulb + tavolo tondo

felix + side table

doubleskin
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REFERENCE
A.T. Kearney, Praha
AC expo, Praha
Advokátní kancelář Hornová - Hrudka& Řípa a partneři
Advokátní kancelář Šimberský, Praha
AGA GAS s.r.o., Praha
AGCOM, Hradec Králové
ARCO, Brno
Arthur Andersen, Bratislava
Arthur Andersen, Praha
Artia Hobby, Praha
Arva, Praha
AS Autoteile-Service Gmbh a Co., Praha
Astellas Pharma s.r.o., Praha
Auditorská a poradenská kancelář, Praha
Autosalon Wika, Slaný
Autovars Dejvice, Praha
B.S.R., vzorový byt Hodkovičky, Praha
Barum Continental Zlín
Baťa Zlín - obchodní oddělení, Zlín
BDC, Praha
Bene Leas, Hradec Králové
Black & Decker, Praha
Bohemia Gas, a.s., Praha
Bohemia holding, Praha
Boom Tisk, Kolín
British Telecom, Praha
Bytový areál Orco, Americká, Praha
Cafe Grossmann, Praha
Centrotex Praha, Praha
Cisco Systems, Praha
Citröen servis, Průhonice
Citroën, autoservis Kladno
CODA, Praha
CORFIN, Praha
Credis, Praha
Crocodille ČR, Praha
Crowne Plaza, Londýn
CSI, České panorama, Praha
ČD Reality, Praha
Česká Obec Sokolská, Praha
Česká pojištovna, Plzeň
Česká pojišťovna, Praha 1
Česká televize, Praha
České přístavy, a.s., Praha
České zastupitelství, Paříž
ČNB Ubytovna, Praha 1
ČNB, České Budějovice
ČNB, kanceláře guvernéra, Praha
ČNB, Plzeň
ČSOB Jindřišská, Praha
Dawson Production, Praha
Design salon club, Praha
DHL Information Services, Praha
Digital Media a.s. Loděnice
Donna Karan New York, Praha
ECM Real Investments, k.s., Praha
ECP, Karlín
Ergoline, Praha
Escada – freeport, Praha
Eurotel - Nokia, Praha, Národní třída
Eurotel Brno
Eurotel Kaufland, Plzeň
Eurotel Letiště Ruzyně - prodejní buňka, Praha
Eurotel Pobřežní, Praha
Eurotel Praha, 1. Centrála, Praha
Eurotel Praha, 2. centrála, Sokolovská
Eurotel Praha, Dukelských hrdinů Praha
Eurotel, Evropská, Praha
Eurotel, Ostrava
Eurotel, Praha, Zbuzkova, Praha
Eurotel, síť cca 60 prodejen v ČR
Eurotel, Zlín
Evropa 2, Praha
Fatra, a.s., Napajedla
Fromin, Praha
FTV Prima, Praha
Galerie Platýz, Praha
GECO TABAK, Praha
Genzyme Pharmacy, Praha
GITY, Hradec Králové
GLATZOVA a Co., Praha
GLOBIX, Praha
Golf Club Karlovy Vary
Golfový klub, Svárov
Group 4 Praha, Praha
Hatchette Fitipachi, Praha
Hotel Bohemia Špičák
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Hotel Coutyard by Marriott , Plzeň
Hotel Čechie, Praha
Hotel Diplomat, Plzeň
Hotel Imperial, Karlovy Vary
Hotel Krakonoš, Železná Ruda
Hotel Moravia, Boskovice
Hotel Platneřská , Praha
Hotel Royal Victoria Dock, Londýn
Hotel Silezio, Praha
Hotel U Čápa, Pardubice
Hotel U věže, Praha
Hotel Voroněž, Brno
Chalupa, Krakov
Chapman Taylor International Services, Praha
Chorvatské turistické centrum, Praha
IBC, Praha
ICT Istroconti, Bratislava
ING BANK, Praha, Praha
ING Real Estate Investment, Praha
International Sport Management, Praha
Investiční a Poštovní banka, Praha
JCA realitní kancelář, Praha
Jet Con, Praha
Kadeřnictví ŠARM, Praha
Kanceláře Nimet, Brusel
Kariéra, Praha
Kavárna Floridita, Praha
Kavárna Malá strana, Praha
Kavárna Slavia, Praha
Kavárna Taboo, Praha
Kavárna, Špindlerův Mlýn
KB ,Palmovka, Praha 8
KB afilace, Frankfurt am Main
KB Afilace, Londýn
KB, Beroun
KB, Brandýs nad Labem
KB, Dejvická, Praha 6
KB, Hradec Králové
KB, Jihlava
KB, Karmelitská, Praha 5
KB, Kolín
KB, Moskevská, Praha10
KB, Na Pískách, Praha 6
KB, Praha 7
KB, Příbram
KB, Rychnov nad Kněžnou
KB, Trutnov
KB, Uherské Hradiště
KB, Vršovická, Praha10 Afilace KB Londýn
KB, Žamberk
Kino Oko, Praha
Klub Esprit, Praha
Knihovna PF UK, Praha
Komerční banka Praha - centrum, Praha
Konstruktiva Group Branko, Praha
KSP s.r.o., Praha
Léčiva – Pharmablok, Praha
Léčiva, Bussines Centrum, Praha
Libanonská restaurace El Emir, Praha
Liz Claiborne, Praha
Longin, Praha
Lovell White Durrant, Praha
Manag a.s., Hradec Králové
Manag, a.s., Praha
MAPEI, Hradec Králové
Mariott suites, Praha
Matsushita Electric Industrial, PLzeň
MCA Development a.s., Praha
McCann Erickson, Praha
McDonnell Douglas, Praha
Mercuri International,Praha
Metrostav a.s., vzorový byt Zenklova, Praha
Metrostav s.r.o., Vzorkovna, Ovocný trh, Praha
Metrostav s.r.o., vzorový byt, Krutec
MFF UK,knihovna, Praha
Midio, Praha
MICHELIN kanceláře, Praha
Millenium Plazza, Café, Praha
Millenium Plazza, Kanceláře, Praha
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
Mondo Ceramica showroom, Praha
Motorola, Petrohrad, Rusko
MUZO a.s.,Praha
Nokia, tiskové centrum, Praha
Nordigas, a.s.,Praha
Norton Rose v.o.s., Praha

Okresní úřad, Kroměříž
Orco Group, Londýnská, Praha
Orco, Harrachov
Pal, Praha
Pension Černý čáp, Jindřichův Hradec
Penta Finace, Praha
Penzion Kilian, Klínovec
Petrof,
Philips ředitelství, Praha
PKL, Hradec Králové
Pragobanka, Plzeň
Prodejna Gervasoni 1882, Ranný architects, Praha
Prodejna TICO TREK, Praha
Proton Therapy Centrum, klinika, Praha
Přes 100 soukromých interierů ,ČR
PVT, a.s., Hradec Králové
Radio Vox, Praha
Ramada hotel, Londýn
Ranný Architects - studio Dolmen, Plzeň
Ranný Architects, s.r.o., Praha
Regus Praha
Rekreační středisko KB, Pec p. Sněžkou
Restaurant LaTerrassa, Praha
Restaurace Piazzetta, Praha
Restaurace V Zátiší, Praha
Revis, Ústí nad Labem
Rim Engineering, Anděl, Praha
RIM International, Hradec Králove
Rotchildův zámeček, Vítkovice, Ostrava
Rodinný dům, Plzeň
Rodinný dům, Praha 4
Rosenthal a.s., Praha
Ředitelství Ranný Architects, Praha
Seafood s.r.o., Sushi bar, Praha
Senát Parlamentu ČR, Praha
Severočeské doly a.s., administrativní budova, Chomutov
Severočeské plynárny, Ústí nad Labem
Showroom Ranný Architects - Zlín
SIEMENS AG Praha, centrála
SIEMENS AG, Praha 2
Siemens AG, Rakovník
Slovakopharma, Praha
SODKO, Praha
SONY, Praha
Stratosféra, Praha
Strojexport VIA, Praha
Sushi Restaurace Makakiki, Praha
Synthelabo, Praha
Škoda Hutě, Plzeň
Škodaexport, Praha
Škofin, Praha
Telecom, Hradec Králové
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha
Trumpf Liberec spol. s r.o.
TV Premiéra, Praha
TV service & Production a.s., Top TV, Praha
Unico, Pardubice
Union pojišťovna a.s., Praha
Unique Prodejna, Praha
V.I.P. Klub Viktoria Žižkov, Praha
Valor, Praha
Vamex, Praha
VČE, Pardubice
Velvyslanectví ČR, Riga
Velvyslanectví ČR, Vídeň
V-Invest, vzorový byt Jinonice, Praha
VIP Fotbalový klub, Jablonec nad Nisou
Vrchní soud ČR, Praha
Vsacantour, Vsetín
Všeobecná zdravotní pojišťovna centrála, Praha
Vulkán, Hrádek nad Nisou
Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové
Wyeth Whitehall Czech s.r.o.,Praha
Wyeth-Lederle ČR, Praha
Xantypa, Praha
Yves Rocher - Černý most, Praha
Yves Rocher, Václavské nám., Praha
Zdravotní pojištovna GRAL, PlzeňLékárna Grál, Plzeň
Zentiva a.s, administrativní budova, Praha
Zentiva a.s., Bratislava
Zentiva a.s., Budapešť
Zentiva a.s., Empiria, Praha
Zentiva a.s., Moskva
Zentiva a.s., Varšava
Zentiva International a.s., Bukurešť
Zepter – vedení firmy a prodejna, Praha
Zlatnictví, Praha
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Ateliér Galerie Platýz
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 220 514 327
Ceny ke konkrétním výrobkům vám
na požádání rádi sdělíme na
info@ranny.cz nebo +420 220 514 327,
+420 603 111 782, +420 608 959 373

www.ranny.cz

www.rap-arch.cz

