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Za vytvořením našich židlí a stolů z masivního 
dřeva stojí příběh. Příběh o týmu lidí, kteří svým 
řemeslným umem posouvají výrobky dál, dál za 
hranice běžného, na hranici přirozeného. Dávají 
jim rozměr, tvar, pocit a duši. Každý, námi vyro-
bený kus s sebou nese náš rukopis, rukopis lidí, 
kteří dřevo milují a berou ho jako sebe sama.



Židle Figure vznikla 
spojením moderního 
automatického CNC 
obrábění a takřka 
sochařského přístupu. 
Finesa a charakte-
ristické detaily jsou 
tvořeny jak jinak než 
ručně.

Figure

Pivovar Klenot - Hradec Králové





showroom SITUS, Olomouc

Laray

Ať už jde o ranní kávu, 
každodenní rodinný 
oběd nebo odpočinek 
po náročném dni? 
Odpovědí je nově 
vzniklá řada LARAY. 
Charakteristická 
lehkým celočalouně-
ným korpusem a 
perfektně propraco-
vanou dřevěnou 
podnoží.



V různých velikostech 
a průměrech - to vše 
v několika dřevinách.

Handmade stolky



Sluneční kavárna SONNENTOR - Čejkovice

Pohodlnost v každém 
ohledu. Křeslo Sonno 
nabízí nespočet 
možností čalounění, 
podnoží či jejich 
materiálového pro-
vedení.

Sonno



Figure stůl

Osobitý a originální 
kousek doplňující řadu 
Figure.

Handmade 
barová židle

Sezení vhodné 
k barové desce. 
Ve dvou výškách,
65 cm a 78 cm.

Elegantní a praktický 
šperk domácnosti 
charakteristický 
truhlářským ozubo-
vým spojem.

Handmade skříňky

Figure stůl a židle 

usadíte až 10 lidí.

Od jednotlivce po 
celou početnou 
rodinu. Stůl v délkách 
od 140 do 240 cm. 
Pohodlně tedy 



Designblok 2018 - Praha-Holešovice

Pracovna

Rádi pracujete doma? 
Psací stolek Hand-
made v kombinaci 
s pracovní židlí Cetus 
nebo Handmade tvoří 
pohodlný pracovní 
kout Vašeho domova.



Pracovní židle, 
barovka, skříňky, 
postele, noční stolky. 
Vybavení bytu 
v jednom designu.

řada Handmade



židle Tres

Unikátní svým řemesl-
ným spojem opěráku, 
sedáku a zadní nohy. 
Pro dokonalou ergono-
mii je sedák a opěrák 
3D tvarovaný. Lehkost, 
výborná ergonomie a 
elegance.





Měšťanský dům u Modré boty - Praha

Je libo komodu, 
knihovnu, noční stolek 
či něco jiného? 
Každý prvek z řady 
Handmade si můžete 
rozměrově či dispo-
zičně upravit.

Handmade skříňky



Stejná filozofie, stejný 
přístup. Designérem 
všech výrobků je Petr 
Šebela. Židle, skříňky, 
stoly či stolečky - 
všechny prvky spolu 
komunikují a navzá-
jem se doplňují.

Harmonie tvarů



Handmade, stůl a 
židle

Cit každého z nás je 
promítnut do detailů 
stolu i židlí. Každý je 
jiný, každý je originál.



Designblok 2017 - Praha-Holešovice

Kvalitní spánek je 
základem úspěšného 
dne. Postel Hand-
made můžete doplnit 
odkládacím nebo 
nočním stolečkem 
ze stejné řady.

Handmade postel



Break Time Bistro - Praha - Argentinská

Landio

Funkcionalismus, 
minimalismus či 
kubismus. To je naše 
verze moderního 
selského nábytku.



Lehká celočalouněná 
židle s ostře řezanou 
dřevěnou podnoží.

 
Baia

Baia barová židle
 
Barová židle ve dvou 
velikostech - 65 cm 
a 78 cm.



restaurace Portfolio - Praha, Havlíčkova

Sonno židle a křesílko

Starších členů rodiny 
si zajisté velmi vážíme. 
Proto jim můžeme 
dopřát pohodlné 
křesílko umístěné 
například v čele stolu. 
Variantou bez podru-
ček je pak židle Sonno.



Tres židle

Pes je nejlepším 
přítelem člověka. 
Říká se také, že si 
dokáže vybrat nejlepší 
místo v domě, nebo 
snad rovnou nejlepší 
židli?



dům Bratislava

Všechny naše výrobky 
jsou vytvářeny s mimo-
řádnou pečlivostí a 
dokonale opracovány 
ze všech stran. Skříňky 
tedy můžete použít 
bez problémů v pros-
toru, nebo u zdi.

skříňky Handmade





Designblok 2017

Kniha, káva či relax? 
Odpovědí je křeslo 
s podnožkou Erra.

Erra
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