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Ai.ro je sedací nábytek pro veřejné 
prostory vytvořený v návaznosti na 
úspěšnou spolupráci se společností 
Polstrin Design při tvorbě pohovky 
odkazu Sigmunda Freuda. 

sedací nábytek pro 
veřejné prostory

MOTTO:  
Často cestuji a trávím hodiny na letištích čekajíc na spoj. Většina letišť 
se sestává z nekonečných chodeb zkombinovaných s přecpanými halami. 
Míst k sezení je málo a tak jsem přemýšlel, jak vytvořit elegantní 
a jednoduché polstrované lavice, které by mohly sloužit a zároveň 
ozdobit prostor svým nevšedním tvarem. 

na.bi

pro objednání

ni.bl – A

bu.co – A, L/P

ol.up – A

ni.bl – B

bu.co – B, P/L

ol.up – B

ve.to – A

ve.to – B

co.re – A

co.re – B

vysvětlivky:   A – vysoká , B – nízká , L – levá / P – pravá



Nekonečné varianty 
odpočinku 

na.bi 1273 / 636 / výška 470 / 360 mm

technické parametry

ni.bl 1340 / 450 / výška 470 / 360 mm

bu.co 1350 / 900 / výška 470 / 360 mm
* možnost rozměru 1790 / 900 mm

ol.up 1800 / 900 / výška 470 / 360 mm
* možnost rozměru 2240 /900 mm

ve.to 1350 / 1350 / výška 470 / 360 mm

co.re 1350 / 1350  / výška 470 / 360 mm

Ai.ro je kolekce nábytku navržená jako modulární sestava 
dvou základních prvků spojených do sedací plochy různé 
výšky spojovacím můstkem. Čtvercové a obdélníkové sedací 
plochy se spojují do různých kompozic podle potřeb veřejného 
prostoru. Některé typy jsou vhodné do soukromých prostor 
jako příruční sedátka do předsíní, vstupních hal či ložnic; 
všude tam, kde je potřeba přisednutí, ale ne plnohodnotného 
sedu. 

Ai.ro se představuje v mnoha barevných variantách 
s jednoduchou plochou podnoží na trubce. Jednotlivé 
typy lze volně kombinovat a vzájemně propojovat do 
rozmanitých sestav, aby vyhovovaly každému specifickému 
interiéru.      

Název Ai.ro zastřešuje celou kolekci a naznačuje nejen 
modularitu celé kolekce ale i její návaznost na veřejné 
prostory. Většina slov vznikla fonetickým přepisem, 
přesmyčkami, zkrátka komolením dobře známých slov tak, 
aby evokovala a naznačovala původní slovo. 

Kolekce Ai.ro jako modulární sestava je vysoce variabilní 
a přizpůsobyvá. Dle přání zákazníka lze navrhnout řešení 
přímo na míru daných prostor.
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