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CZ
Firma POLSTRIN DESIGN, spol. s r.o. je český výrobce
značkového čalouněného nábytku – dílna, která již
po mnoho let vyrábí individuální, vysoce kvalitní,
designově orientované kolekce. Široká paleta výrobků
zahrnuje rovněž atypické, dle požadavků zákazníků
na míru zhotovené, sedací soupravy, a to nejen pro
soukromý sektor, nýbrž i pro veřejné prostory, navržené
významnými českými designéry a architekty, jako je
Helena Dařbujánová, nebo Jan Čtvrtník, vyráběné ve
spolupráci s nimi. POLSTRIN DESIGN, spol. s r. o.
sleduje důsledně princip osvědčeného spojení ruční
práce s moderní technikou, a zpracovává výhradně
vysoce kvalitní materiály od po desetiletí osvědčených
dodavatelů. Hlavním cílem firmy i do budoucna zůstavá
dlouhodobá spokojenost zákazníků s dodanými
výrobky.
EN
Polstrin Design Ltd. is a Czech brand manufacturer
of model and custom-made upholstered furniture.
Company manufactures wide upholstered assortment
not only of their own design but atypical furniture for
hotels, restaurants and public premises, which follows
customer´s with or architect´s designs, as Helena
Dařbujánová or Jan Čtvrtník. In manufacturing we
maintain our craft traditions combined with today´s
technologies. We cooperate with long-term proved
and branded suppliers. We believe that the longterm contentment of our customers will be our main
advantage in the future.
DE
Firma POLSTRIN DESIGN GmbH ist ein tschechischer
Marken-Polstermöbelhersteller, eine Manufaktur,
die seit vielen Jahren hochwertige, designorientierte
Kollektionen von Hand fertigt. Die gesamte Produktlinie
umfasst auch atypische, kundenorientierte Polstermöbel
inkl. Sortimente für öffentliche Räume, gefertigt
in Zusammenarbeit mit namhaften tschechischen
Designern und Architekten, wie Helena Darbujanova
oder Jan Ctvrtnik. POLSTRIN DESIGN GmbH verfolgt
konsequent das Prinzip der einzigartigen Verbindung
der handwerklichen Massarbeit mit moderner Technik
und verarbeitet ausschliesslich hochwertige Materialien
von über Jahrzehnte hinaus bewährten Zulieferanten.
Die Devise für die Zukunft lautet, langfristige
Zufriedenheit der Kunden mit gelieferten Produkten.

www.polstrin.cz

&
CZ
Výjimečné spojení alukompaktního
materiálu s tradičním čalouněním
přináší do světa sedacího nábytku
zcela nové pojetí. Pohupovací křesílko
KOKO se v této kolekci objevuje
vedle úspěšného gaučíku, který byl
na trh uveden pod názvem MOMO.
Jednoduché a strohé základní tvary
ožívají díky precizně zpracovanému
detailu kruhových otvorů
v alukompaktní desce.
Gaučík MOMO se stane stylovým
doplňkem v pánské či dámské
pracovně, ale své uplatnění nalezne
i v hostinském pokoji. Že se
jedná o skutečně funkční design
dokládá možnost doplnit tento
model o jednoduchý rozkládací
mechanismus.
Vedle toho se o příjemně
odpočinkovou atmosféru postará
pohupovací křesílko KOKO na
masivních dřevěných lyžinách.
Každým zhoupnutím budete blíž
a blíž absolutnímu pohodlí…

EN
A completely new conception is
brought into the world of sitting
furniture by unique combination
of traditional upholstery and ALUcompact material. KOKO rockingchair comes out in this collection
next to the famous couch which was
launched into the market under the
name of MOMO.
Simple and austere basic shapes
revive due to precise and detailed
circular holes in the ALU-compact
board.
The MOMO couch might become one
of your stylish set-off in the men’s or
ladies cabinet as well as in the guest
room. That we are talking about truly
functional design demonstrates the
possibility to add a simple folding
mechanism to the basic model.
Besides that the KOKO rockingchair on massive skids will evoke
a pleasant relaxed atmosphere.
Every single swing will bring you
closer and closer to absolute joy.

1. místo v soutěži EDIDA v kategorii sedací nábytek /
1st place in EDIDA competition in sitting furniture category /
1. Platz im Wettbewerb EDIDA in der Kategorie Sitzmöbel

DE
Eine aussergewöhnliche Kombination
des Alukompakt-Materials mit
traditoneller Polsterung stellt eine
neue Dimension von Sitzmöbel dar.
Der Schaukelstuhl KOKO erscheint in
dieser Kollektion zusammen mit dem
bereits erfolgreichen Minisofa MOMO.
Einfache, strenge Grundlinien
werden bei dem Schaukelstuhl
KOKO zusätzlich aufgewertet durch
präzise verarbeitete Details der
Rundöffnungen in der AlukompaktPlatte. Die gesamte Kollektion
ermöglicht Eigengestaltung von
zahlreichen Farbkombinationen dank
freier Wahl des Bezugsmaterials.
Die Grundversion des AlukompaktSkeletts wird im Nussdekor
angeboten.
Das Minisofa MOMO wird
bestimmt avancieren zu einem
wichtigen Stildetail im Arbeits- oder
Gästezimmer. Die Tatsache, dass es
sich um funktionelles Design handelt,
wird durch einen einfachen, zusätzlich
lieferbaren Ausziehmechanismus
sowie durch variable Polster betont.
Der Schaukelstuhl KOKO,
mit seinem rundgeformten
Massivholzuntergestell, sorgt für eine
angenehme Relax-Stimmung bei
jeder Schaukelbewegung.

