
Vytvorme spolu Váš domov
Katalóg ZNaČKOVÉHO NÁBYtKU
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Už 165 rokov sa staráme 
o Váš hlboký spánok.
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Jedinečné, vysoko 
kvalitné textílie.
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S poločnosť Hollex Slovakia Vám prináša exkluzívny nábytok 

svetoznámych značiek, ktoré patria v tejto sfére k absolútnej špičke. 

Brilantný dizajn, precízne spracovanie a  nadčasová elegancia je 

prestížnou vizitkou každého moderného domova. Hollex nábytok osloví 

ľudí, ktorí sa neuspokoja s priemernosťou, ale hľadajú luxus a originalitu.

Každý z  nás je iný. Niekto má rád moderný nábytok s  progresívnymi 

materiálmi, iný viac inklinuje k štýlovému tradičnému nábytku. Všetci však 

milujeme harmóniu svojho domova, i preto by nás mal interiér, v ktorom 

žijeme, neustále nabíjať pozitívnou energiou. Je dôležité, aby spĺňal naše 

predstavy, potreby a vyhovoval životnému štýlu, ktorý žijeme.

Veríme, že interiéry, nábytok a doplnky zobrazené na nasledujúcich stránkach 

Vás zaujmú a prinesú minimálne inšpiráciu pri vytváraní harmonického 

domova, v ktorom trávite najviac času. Práve snaha pomôcť Vám pri výbere 

toho pravého nábytku a doplnkov, doplnená kvalitnými a koncepčnými 

službami „šitými na mieru“, nám prináša radosť z práce, a tým sa stáva 

naša práca našim koníčkom. 

tento priestor by sme radi využili na poďakovanie verným klientom, ktorí 

nám s dôverou zverili to najdôležitejšie – možnosť podieľať sa na vytváraní 

ich domova. Mnohí z nich sa stali našimi blízkymi priateľmi. Ešte raz Vám 

týmto vyjadrujeme našu vďaku a úctu. 

Róbert Hollý

CEO

Nechajte sa 
rozmaznávať Vaším 

domovom

Služby našich interiérových 
dizajnérov

Spolu s renomovanými značkami Vám spoločnosť 

Hollex ponúka prvotriedne služby. V  rámci 

starostlivosti o  klienta môžete využiť znalosti 

našich interiérových dizajnérov, ktorí Vám radi 

pomôžu zorientovať sa v  súčasných trendoch 

bývania. Odborne navrhneme interiér Vášho 

domova tak, aby vznikol praktický a  estetický 

priestor, do ktorého sa budete každý deň vracať 

s  radosťou. Neváhajte a dohodnite si schôdzku 

s naším bytovým architektom osobne, telefonicky 

na čísle +421  905  727  072  alebo emailom na 

architekt@hollex.sk.

Montáž a popredajný servis

V  Hollexe si ctíme profesionalitu a  kvalitné 

služby. Preto Váš nový nábytok privezieme, 

profesionálne zmontujeme, odvezieme obaly 

a  samozrejme po sebe poupratujeme. Na 

nami zostavený nábytok poskytujeme záruku 

a  zabezpečujeme i  pozáručný servis. tieto 

služby sú u nás zabezpečené odborným tímom, 

ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb 

zákazníkom. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, 

či už počas kúpy alebo používania nového 

nábytku. Môžeme Vás ubezpečiť, že vieme nájsť 

v každej situácii to správne riešenie.

Navštívte nás spolu 
so svojimi architektmi 
a dizajnérmi

Prinášame širokú škálu nábytku a  bytových 

doplnkov na veľkorysej ploche 1300 m2, a 500 m2. 

Vďaka pohodlnému parkovaniu a  ústretovým 

službám nás navštevujú renomovaní architekti 

a dizajnéri spolu so svojimi klientmi. Spoločne tak 

vytvoríme reálnu predstavu o Vašom budúcom 

domove.

Bytové doplnky

Zo širokej škály známych svetových značiek, 

ktoré reprezentujeme, spoločne vyberieme 

interiérové doplnky vhodné pre dotvorenie 

celkovej  atmosféry Vášho domova. V  našom 

showroome na Vás čakajú doplnky od známych 

firiem ako sú napríklad Wall & Deco a Pinetti. 



8 9

P roduktami Poliform si zariadite obývačku, 

šatník, spálňu, kuchyňu či jedáleň.

Poliform zakladá svoju víziu na hľadaní 

kvality. Vždy aktualizuje svoje hranice podľa toho 

najlepšieho zo súčasných trendov životného 

štýlu. Ponúka sofistikované riešenia pre mnoho 

rozličných štýlov, pre náročné estetické túžby 

a  rôzne koncepčné potreby a  tiež širokú škálu 

farieb a materiálov.

Neutrálne tvary a precíznosť robia kolekciu Jean Marie Massauda dokonalou pre koncept bývania v duchu slobody. Bristol je sedačka, ktorá 

garantuje výnimočné pohodlie napriek svojej veľkej variabilite. Je to jeden z najpredávanejších modelov sedačkových zostáv.

Kreslo Mad Queen – 

dnes už ikonické kreslo 

s jemnými líniami.

Nábytok 
v elegantnom 
duchu

Renomovaná talianska 

značka špičkového 

nábytku pre váš domov

Bristol

Alea - stoličky Grace, stôl Concord

Mad Queen

Mondrian

P oliform dnes nemusí nikoho presviedčať, 

že počas svojej mnohoročnej tradície 

dokázal svojimi produktami zariadiť 

akýkoľvek interiér v duchu danej doby. Inak tomu 

nie je ani dnes, v čase jednoduchých, praktických 

a čistých línii. 

luxusné kompozície sedacích súprav 

ponúkajú nekonečnú variabilitu za použitia 

tých najkvalitnejších poťahov zo špeciálnych 

moderných látok s vysokou odolnosťou.

Elegantné riešenia do obývačky od Poliform 

spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších.

Poliform Poliform
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Šatníkové systémy 
s veľkou variabilitou 
vyhotovení

Grafitti

Bangkok a Ego

Ubik Ubik

Senzafine

Vzdušné 
a prehľadné

Šatníkový systém Ubik – šatníková zostava, ktorá sa môže pochváliť funkčnosťou aj štýlom. Ubik ponúka inovatívnu organizáciu pre poriadok so širokým sortimentom 

a príslušenstvom určených pre špecifické funkcie: výsuvné police, ktoré sa dajú využiť na skladanie oblečenia, zásuvky s rôznou povrchovou úpravou ako sú drevo, sklo, či koža; 

špeciálne police na topánky, závesné systémy na nohavice a sukne.

Šatníkový systém Senzafine bol doplnený o nové prvky, ktoré 

zatraktívňujú jeho prostredie. Široká škála povrchových úprav 

šatníkových dverí, farebných odtieňov a úchytov.

Poliform Poliform
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Rever

luxus
na mieru

Quid

Wall systemMad

Dominantným prvkom obývačky je stenová zostava od Poliform, ktorá sa vyznačuje čistými líniami 

a minimalizmom. Elegantné riešenia do obývačky od Poliform spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších. 

Kombinácia otvorených políc a skriniek vytvára zaujímavý efekt.

Posteľ Rever – zaručí komfort 

s elegantným retro štýlovým 

vzhľadom.

Skip

Poliform Poliform
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Varenna poskytuje 
slobodu a individuálne 
riešenia pre rôzne 
životné štýly 

Moderné priestory na varenie, 
kde sa spájajú funkčnosť, štýl 
a dizajn

V arenna predstavuje kvalitu a symbol vyberaného životného 

štýlu, čo potvrdzuje aj reakcia na zvýšený záujem o kuchyne 

ako súčasť spoločenského priestoru. Od roku 1996 Poliform 

rozšíril svoj ponukový segment o kuchynský nábytok Varenna, ktorý 

sa veľmi rýchlo dostal do povedomia širokej verejnosti. Obľubu si 

získal najmä vďaka širokej škále individuálnych riešení, ktoré ponúka 

záujemcom pri zariaďovaní ich vlastnej kuchyne.

Výber najlepších materiálov, kvalitná povrchová úprava a pestrá 

paleta farieb, to sú silné argumenty pri slobodnom rozhodovaní sa 

každého z nás.

Phoenix

My planetPhoenix

Alea

Alea Alea

Artex Artex

Alea prichádza v novom   

štýle s pokrokovým dizajnom. 

Čaro modelu Alea mení 

praktické komponenty na 

komponenty dizajnové, pričom 

zachováva v kuchyni najvyššiu 

mieru funkčnosti.

Varenna Varenna
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Inovátor vo svete trendov

T aliansky výrobca je už niekoľko desaťročí známy tým, že 

pri svojich produktoch kladie mimoriadny dôraz na tradíciu 

spojenú s remeselnou zručnosťou a využívanie kvalitných 

technológií. Vďaka nim sú jednotlivé sedačky nielen zárukou kvality, 

ale stávajú sa zároveň šperkom priestoru, v ktorom sa nachádzajú.

Pri povrchovej úprave využívajú vysoko kvalitné textílie, pričom 

v  poslednej dobe rastie záujem najmä o  priadze s  očarujúcimi 

lesklými a  matnými efektami, navrhované a  vyrábané priamo 

v dielňach Minotti. Okrem vysokého štandardu sa kladie dôraz 

na jedinečnosť. Určite vás neprekvapí, že ani jeden modelový rad 

nemá nič spoločné s masovou výrobou.

White

Lawrence bedMorrison

Hamilton

Lawrence

Jedinečné, vysoko 
kvalitné textílie

Minotti Minotti
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to sú vlastnosti, ktoré sedačky 

a postele Minotti zaraďujú medzi 

top produkty „Made in Italy“.

Vášeň, 
kreativita, 
presvedčivý 
štýl, pohodlie, 
spoľahlivosť 
a životnosť

Viac ako 
300 druhov 
látok a 80 
druhov koží

Virginia

Andersen

Powell

Tatlin softTatlin soft

 Leonardo

Vyrobené
s vášňou a citom

Minotti Minotti
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F lexform vstúpil do sveta nábytku navrhnutom 

a vyrobenom v taliansku práve na svitaní nezvyčajnej 

novátorskej kultúrnej éry talianskeho dizajnu. tvorivá 

dizajnérska práca architekta antonia Citteria vedie nielen 

ku kolekcii malých kresielok a doplnkov, ale taktiež k radu 

veľkých sedačiek, príjemných ostrovčekov pohodlia, 

pozostávajúcich z rôzne veľkých modulových prvkov. Značka 

Flexform sa stala významným pojmom medzi výrobcami 

dizajnového a luxusného sedacieho nábytku.

Nábytok v nadčasovom
dizajne

Cestone

Groundpiece

Softdream

Dizajnéri sa nechali inšpirovať kreslom zo 40. rokov. Použili rám 

zložený z masívneho dreva. Chrbtová opierka je vyrobená ručne 

z kože. Pocit maximálneho pohodlia vám zaručí veľký vankúš.

Domov je vždy estetickým 
gestom, ktoré vyjadruje Vašu 
osobnosť

kreslo Cronokreslo Jenny

Flexform Flexform
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Svetová 
ikona 
vo výrobe 
nábytku

Archibald

Let it Be

stôl Bolero, stoličky Montera

Výrobca ikonických 
interiérových prvkov

Z načka reprezentujúca dizajn, eleganciu a  dokonalosť 

produktov „Made in Italy“. Radíme ju medzi svetovú 

ikonu vo výrobe nábytku. Intímna a nadčasová elegancia 

každého jedného kusu sú výsledkom remeselných znalostí, ktoré 

sú kombinované s  výskumom materiálov za účelom získania 

tej najkvalitnejšej kože „PEllE FRaU“, v  ktorej je zachovaná jej 

originalita, prirodzená jemnosť a kvalita. Jedna z divízií spoločnosti 

Poltrona Frau je výhradným dodávateľom interiérov pre automobily 

renomovaných značiek Ferrari či Maserati.

Kreslá Archibald vám 

poskytnú komfort 

a luxus v jednom. Vzácne 

kontrastné šitie pozdĺž 

švíkov a vonkajších 

povrchov čalúnenia 

vytvára ladnú eleganciu. 

Rám operadla a sedadla je 

z ocele. Čalúnenie je v koži 

Pelle Frau®.

Sedačka Let It Be je 

novinkou na trhu. 

Sedačka vám poskytne 

neuveriteľný komfort. 

Viete si vybrať z 96 druhov 

textílii a niekoľko desiatok 

druhov koží. 

Bretagne Fred

Grantorino

Poltrona Frau Poltrona Frau
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B axter je súčasná luxusná talianska značka zasvätená 

najvyššej úrovni kvality detailu a  remeselnej práce. 

Produkty, ktoré sa stali tzv. „bestsellermi“, sú výsledkom 

tradičných postupov vo všetkých aspektoch dizajnu a výroby so 

špeciálnym spracovaním kože.

Nábytok z produkcie Baxter obsahuje mnoho tradičných sedačiek 

a dizajnových doplnkov. Môžeme tu však nájsť niekoľko nových, 

moderných prístupov ku klasickým štýlom.

Úspech tejto značky hľadajte 
v jedinečnosti dizajnu a kvalite 
spracovaných materiálov, vďaka 
čomu sa stali produkty Baxter 
také vyhľadávané

Chester Moon

Stoccolma 

Sorrento Budapest

Summer

Positano

Pochette

Dolly

Jedinečné 
spracovanie 
koží

Baxter Baxter
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E dra je talianska rodinná firma, ktorá sa 

vďaka jedinečnému dizajnu a  komfortu 

stala svetovo známou vo výrobe sedacích 

nábytkov a  unikátnych solitérov. Nasledovala 

svoje sny a vybudovala vlastnú cestu so srdcom, 

rešpektom a profesionalitou.

Edra vždy venovala veľkú starostlivosť výskumu 

nových materiálov a  ich využitiu. Edra je 

nezameniteľná a  jedinečná. Je výsledkom 

kombinácie talentu a manuálnych zručností. 

Sedačky a nábytok, 
ktoré sa prispôsobia 
rozmanitým prostrediam

Jedinečná, mimoriadna a nadčasová pohovka. Prichádza so šikovnými vankúšmi, ktoré 

sa rôznorodo polohujú tak, aby uspokojili akúkoľvek túžbu po pohodlí. Variabilnosť 

prvkov umožňuje vytvárať mnohé lineárne kompozície, uhly a krivky.

Kresielko vytvorené prepletaním približne 

500 metrov špeciálneho bavlneného lana 

s akrylovým jadrom.

Jedinečná, nadčasová, lineárna 

pohovka. Sedačka Absoulu prichádza 

s polohovateľnými vankúšmi. Viete si tak 

vždy urobiť komfort podľa svojich predstáv. 

Hra svetla 

a priehľadných 

materiálov, ručne 

vytvorených 

jedinečnou 

technológiou 

z extrudovaného 

polykarbonátu. 

Standard Sfatto

AbsoluGina Vermelha

Edra Edra
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L ago je modernou značkou vo svete 

talianskeho dizajnu. Na bytový 

dizajn sa pozerá z iného uhla a tak 

vytvára nové modely pre súčasný životný 

trend.

Vo svojom portfóliu disponuje s výrobkami, 

ktorými si viete zariadiť vašu obývačku, 

spálňu, kuchyňu a  iné časti moderného 

domova.

Výrobca nábytku pre 
milovníkov pestrého 
a odvážneho dizajnu

Air

Air

36e8

Lago Linea 36e8

N.O.W.

Kuchyňa Wildewood 36e8 z masívneho dubového 

dreva prináša do kuchyne tú pravú emóciu. 

Obývačková stena s jednoduchými tvarmi 

v rôznych farebných variantoch.

Lago Lago
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S poločnosť Zanette bola založená v roku 1962 ako spoločnosť 

zameraná na kvalitu so strategicky umiestnenou továrenskou 

výrobou na severe talianska.

Od začiatku pôsobila aktívne na medzinárodnom trhu a zaujala 

významné miesto pri prezentácii kvality a talianskeho dizjanu.

Zanette spolupracuje s vysoko kvalifikovanými dizajnérmi.

Portfólio Zanette predstavuje stoly, stoličky, šatníky, knižnice, 

postele, komody a iné doplnky.

taliansky výrobca, 
s ktorým zariadite 
celý interiér

Z načka Miniforms má vo svojom portfóliu 

najmä produkty z dreva – stoly, konferenčné 

stolíky, jedálenské a  barové stoličky, 

kresielka. Za zmienku určite stoja i komody,ktoré 

sú špecifické svojou jedinečnosťou – najmä model 

Caruso – kde sa spája funkčnosť s dizajnom – táto 

komoda vám slúži nielen ako úložný priestor, ale 

zároveň i ako hudobný nosič.

A 229

šatník Millemochi

Casablanca, B 250

Moon

A 209 Tropicana

Edge

Caruso

Maggese

Acco

Valerie

Maggese

Caruso – ironický, nostalgický a futuristický „gramofón“ so súčasnými trendami 

počúvania hudby. Stačí si len zapnúť Bluetooth v telefóne a relaxujete pri hudbe. 

Zanette Miniforms
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K FF je renomovaným výrobcom jedálenských a barových stoličiek a stolov. 

Navrhuje, vyvíja a  vyrába úspešný nábytok s  jedinečným dizajnom 

„Made in germany“ pre obývacie, kuchynské a kancelárske priestory. 

Každý jeden výrobok je ručne vyrobený a zodpovedá individuálnym požiadavkám. 

KFF kooperuje s medzinárodnými dizajnérmi a práve vďaka nim sú produkty 

konštantne inovatívne. Výrobky KFF vám poskytnú jedinečný každodenný 

komfort.

Maverick

Lhasa

Maverick

Maverick Maverick

Youma

D-LIGHT 

Maverick – moderný a štýlový model stoličiek a kresielok, 

vhodný aj pre vysoké zaťaženie v reštauráciách a hoteloch

Renomovaný výrobca 
stolov a stoličiek

Arva lounge

Kff Kff
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Maralunga

posteľ Volage

Cab lounge

Toot 

U ž takmer 50  rokov Draenert 

navrhuje a vyrába najnáročnejšie 

dizajnové jedálenské stoly, 

konferenčné a  príručné stolíky. Sú 

z  prírodného kameňa, dreva, skla 

a  kovu, s  patentovanými rozťahovacími 

mechanizmami. 

V súčasnosti vyvážajú svoje produkty do 

viac 50 krajín po celom svete. Spoločnosť 

Draenert je známa najmä ako odborník na 

prírodné kamene – súčasťou ich výrobných 

priestorov je obrovský kamenný park, 

kde je klientom trvalo k  dispozícii viac 

ako 180 druhov kameňov z celého sveta. 

V  ponuke je tiež široký výber rôznych 

druhov dreva.

Nemecký výrobca 
jedálenských 
stolov a stoličiek

FontanaAdler

Adler II

Sedačka Maralunga je 

jedna z najznámejších 

talianskych dizajnových 

sedacích súprav. 

Inšpirovala generácie 

dizajnérov a produktov. 

Pri príležitosti svojho 

40. výročia predstavuje 

Cassina obnovenú verziu 

v látke alebo v koži.

C assina Vám predstavuje nábytok, ktorý je jedinečný 

svojou jednoduchosťou. V nábytku je skrytá časť 

duše slávnych architektov ako sú le Corbusier, Frank 

lloyd Wright, Erik gunnar asplund, Franco albini a iných.

LC4 - Corbusier 

Nábytok, ktorého dizajn 
ide s dobou

Kamenný park Draenert 

na ploche 5000 m2

Draenert Cassina
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A lberta Salotti vďaka svojej skvelej 

skúsenosti s  kvalitnou čalúnenou 

produkciou a  s  umeleckým vedením 

štúdia Castello lagravinese vytvára kolekciu 

s vynikajúcim dizajnom, s povrchovými úpravami 

a  detailmi inšpirovanými svetom módy, vždy 

neodmysliteľným svedectvom talianskeho štýlu 

po celom svete. Moderné línie odhaľujú nadčasový 

šarm, inšpirovaný vysoko kvalitným luxusom.

Collins

Theo

Summer Manhattan

N ábytok Koinor sa vyrába 

exkluzívne v Nemecku už viac 

ako 60  rokov. Je vyrábaný 

presne podľa vašich želaní, ručne 

a  s  pravou nefalšovanou nemeckou 

precíznosťou.

Každý kus je jedinečný a bezpodmienečne 

nevyhnutný pre náročný život našich 

klientov. Sedačky Koinor sú pre vás 

zostavené s láskou, citom a so skutočnou 

remeselnou zručnosťou. Výrobky sú 

premyslené do posledného detailu. 

Sedačky 
Made 
in germany

tradičný výrobca 
sedacieho 
nábytku 
prispôsobujúci 
produkty podľa 
najnovších 
trendov

Kolekcia sedačiek alberta 
Salotti zahŕňa moderné 
interiérové kompozície 
s veľkou variabilitou

Sedačku Manhattan vám predstavujeme v čistých líniách s moderným dizajnom.

Jonas

Nola

Alexa

Avanti

Koinor Alberta
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V ízia dokonalosti, spôsob práce a myslenia sú vlastnosti, 

ktoré vám prinášajú tie najlepšie postele na svete.

Každý človek počas svojej existencie prespí v priemere 

25 rokov, teda tretinu svojho života. Cieľom Hästens je, aby 

vám postele poskytli ten najlepší predstaviteľný spánok. 

Namiesto umelých materiálov imitujúcich prírodu používame 

prírodu samú. V  žiadnej posteli od Hästens preto nenájdete 

latex, umelú hmotu, penovú gumu ani polyuretán. Každá z nich 

Hästens pôsobí na trhu od roku 
1852. Je jedným z najstarších 
výrobcov postelí na svete. 

Postele, ktoré vyhladia vaše vrásky

obsahuje len čisté konské vlasy, bavlnu, ľan, vlnu 

a drevo z borovíc vypestovaných na severe Švédska. 

a pretože súčasťou prírody ste aj vy sami, čo môže byť 

prirodzenejšie ako spať v prírode?

Postele Hästens sú skutočne mimoriadne kvalitné. 

Potvrdzuje to aj fakt, že na všetky modely je poskytovaná 

25 – ročná záruka. Hästens je jediný výrobca postelí na 

svete, ktorého kompletný sortiment je vyrobený v súlade 

s prísnymi normami severského ekologického certifikátu 

Swan a  zároveň spĺňa 100 najprísnejších noriem testu 

Öko-tex 100. 

Každá z postelí Hästens sa vyrába na mieru pre každého 

klienta. Od detských postieľok až po kráľovské veľkosti 

(od rozmeru 80 x 200 cm až po maximálny rozmer 230 x 

270 cm). Produktový rad je mimoriadne bohatý na rôzne 

rozmery a farebné vyhotovenia. ak vám skutočne záleží 

na vašom spánku, je pre vás značka Hästens tou správnou 

voľbou. 

Kvalitný spánok je jedným z hlavných predpokladov 

kvalitného života. Prospieva činnosti imunitného 

systému a telo sa vďaka nemu dokáže lepšie regenerovať. 

V neposlednom rade kvalitný spánok pozitívne ovplyvňuje 

náladu, pamäť, fyzickú kondíciu a  schopnosť učiť sa 

Blue

Gold

Sky 12

Solid brown

Solid black

Black

Beige

Canvas white

Solid sand

Royal navy check

Graphite

Silver grey

White

Perl beige

Solid grey

Hästens Hästens
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Čisto prírodné 
materiály

Príďte si vyskúšať postele Hästens, 
náš tím vám ochotne poradí. 
Sľubujeme, že vás prebudíme, 
keď budeme zatvárať.

Hästens okrem samotných postelí vyrába i širokú škálu príslušenstva. Posteľné obliečky sú vyrobené zo 

stopercentnej egyptskej bavlny. Vankúše aj periny sú plnené sibírskym husím alebo kačacím perím a zaručuje tak 

dokonalú reguláciu teploty a vlhkosti. Urobte si pohodlie v župane Hästens, alebo si oblečte pyžamo s charakteristickým 

bielo-modrým vzorom. V papučkách Hästens už nikdy nespoznáte pocit chladu. Bez zveličovania je možné povedať, 

že môžete mať spálňu kompletne zariadenú vo farbách Hästens.

a  zúžitkovať novozískané informácie. Zároveň 

spomaľuje proces starnutia, čím preukázateľne 

redukuje vznik vrások a zvyšuje šance na dlhý 

a  plnohodnotný život. Zaručujeme vám, že 

v posteliach Hästens budete spať lepšie – môžete 

to vnímať ako náš sľub a  poslanie. Posteľ je 

najdôležitejší kus nábytku, aký ste kedy vlastnili 

a budete vlastniť.

Oplatí sa vám teda do neho investovať? Stačí si 

porovnať, aké vysoké sumy utrácate v bdelom 

stave a aké zanedbateľné čiastky investujete do 

svojho spánku, doby, kedy snívate. Boli by ste 

prekvapení, keby ste zistili, že viac miniete za 

parkovanie než za to, aby ste sa dobre vyspali.

40

V posteliach Hästens spí veľa známich osobností, 

ktorým záleží na ich spánku.

HästensHästens



42 43

Z a spoločnosťou Vi-spring nehľadajte len 

bezkonkurenčný komfort, je to aj rozhodnutie robiť tie 

najlepšie postele – ručne, podľa presnej požiadavky 

klienta s unikátnym patentovaným taštičkovým systémom. 

Každá posteľ od Vi-spring sa vyrába na mieru a zabezpečí 

vám luxus a ten najlepší spánok. 

Pri výrobe postelí používajú tie najkvalitnejšie jemné 

materiály ako sú hodváb, kašmír, vlna zo Shetlandských 

ostrovov a konské vlasy. Vi-spring si je tak istý svojou 

kvalitou, že poskytuje svojim klientom celoživotnú garanciu 

na rám a pružiny.

Sme presvedčení, že zdravie 
a pohodlie plynúce z kúpy 
tej správnej postele prináša 
zmenu do života

Navrhnite si 
svoj dizajn

Ručná 
výroba 
postelí

Tiara SuperbHerald Superb

Vznik spoločnosti 

Vi-spring siaha 

do roku 1901.

Sublime Superb

Baronet Superb

Devonshire

Devonshire – jeden z najobľúbenejších 

modelov vyrobených zo shethland skej 

vlny. Postele Vi-spring poskytujú luxus 

a komfort na dlhé roky. 

Vi-spring Vi-spring
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A nglický výrobca prírodných postelí Somnus prináša do 

vašich spální jedinečný komfort už od roku 1840. Postele 

Somnus obsahujú prírodné materiály. Nájdete v nich kvalitnú 

egyptskú bavlnu, yorkshirskú vlnu pre jej priedušnosť a čisté 

konské vlasy pre vynikajúcu úroveň komfortu.

Základom ich jedinečnosti je „Sensa iP Intelligent Pocket Spring System“, 

čo znamená, že taštičkové pružiny postelí sa prispôsobujú tvaru vášho 

tela, vďaka čomu bude váš spánok pokojný a ničím nerušený.

Najstarší výrobca prírodných 
kontinentálnych postelí

Somnus since 1840

Victoria

Roma Bedford

Hereford

Vodca stáda

Matrac obsahuje čisto prírodné materiály ako je napr. egyptská 

bavlna, yorkshirská vlna, mohér a konské vlasy.

Somnus Somnus



46 47

anglické kráľovské 
prírodné postele a matrace 
s tradíciou od roku 1904

K valitne vyberané prírodné materiály spolu s unikátnou 

technológiou pružín robia tieto postele jedinečnými 

a vytvárajú podmienky pre kvalitný a zdravý spánok.

luxusné postele a matrace Hypnos nájdete v hoteloch a rezidenciách 

po celom svete.

Hypnos - luxusné ručne vyrábané postele na mieru zo 

starostlivo vyberaných prírodných materiálov ako sú 

vlna, bavlna, konské vlasy a kašmír. Vďaka skúsenostiam 

odovzdávaným z  generácie na generáciu vám prinesú 

hlboký a kvalitný spánok.

Hypnos získal akreditáciu a  bol ocenený prestížnou 

známkou kvality MgM - Manufacturing guild Mark. 

Vyznamenanie je uznaním a súčasne aj záväzkom 

k spoločnosti a k splneniu najvyšších štandardov britskej 

výroby, dizajnu, kvality výrobkov, a celého radu ďalších 

kritérií.

ak ste počas vašich ciest boli ubytovaní v hoteloch Mariott, 

Hyatt, či Holiday Inn je viac ako pravdepodobné, že ste 

spali v posteliach Hypnos.

Retreat Devon

Orthaflex

Hypnos Hypnos
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P redstavuje vám starostlivo ručne vyrábané prírodné 

postele s  jemným mäkkým povrchom. aston 

vám prináša štyri druhy matracov s kombináciou 

37 odtieňov látok na divany a zadné čelá. Posteľ si môžte 

dotvoriť vlastným výberom z ôsmych typov čiel. 

Základom remeselného spracovania je bonelový pružinový 

systém od nemeckého výrobcu leggett and Platt, ktorý 

vám zabezpečí optimálnu podporu tela. V  prírodnom 

matraci nájdeme vlnu, bavlnu, hodváb a kašmír.

aston je mladá britská 
inovatívna značka postelí

Moderné postele 
so sviežim dizajnom 
zo severu talianska

Baxley 5000 

T wils má viac ako 20  rokov 

skúsenost í s  ča lúnenými 

posteľami, pr ís lušenstvom 

a  posteľnou bielizňou. twils je skratka 

iniciálok zakladateľov tiziana, Wilma, 

luisella a  Simone Carnieletto, štyroch 

súrodencov spojených svojim nadšením 

pre vlastné originálne trendy.

Ada

Chocolat Biancharea

sedačka Kompozícia Set/12

Morrison 2000 

Morrison 1000 

Baxley 3000 

Aston Twils



50 51

N ábytok z  kolekcie Fendi Casa jednoznačne definuje 

každý priestor, v ktorom sa nachádza. Fendi Casa Home 

collection sa rozvinula prirodzenou evolúciou zo svojich 

talianskych koreňov v roku 1989. Je novou kapitolou veľkolepého 

talianskeho podnikateľského eposu a je typická neobmedzenou 

kreativitou. Nábytok z  kolekcie Fendi je vhodný nielen do 

exkluzívnych interiérov či exteriérov, ale i do jácht a  lietadiel. 

tiež ponúka veľkú rozmanitosť výberu luxusných koží, látok, 

lakovaných povrchov a širokú škálu kobercov a bytových doplnkov, 

ktoré vytvoria ucelený a nadčasový dizajn vášho interiéru.

Jednoduchý, ale strhujúci 

dizajn s čistými líniami, ktorý 

ponecháva priestor pre fantáziu 

a podmanivú mäkkú eleganciu

Fendi Casa inšpiruje na prvý pohľad. 

Môžete o nej čítať, ale nič sa nevyrovná 

tomu, keď s  ňou môžete bývať. 

Dokonalosť v  každom detaile dovoľuje 

značke Fendi Casa doslova obliecť dom 

alebo byt od hlavy po päty. Pohodlné, 

solídne a  pritom nežne pôsobiace 

sedacie súpravy, nábytok, ktorý sa ľahko 

prispôsobí štýlu a  priestoru, unikátne 

materiály vyvinuté s ohľadom nielen na 

perfektný vzhľad, ale tiež na užitočnosť.

sedačka Plaza

stôl Galileo, stoličky Crystal

Montgomery

Cameo Maxi

Brunello

Fendi Casa Fendi Casa
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V priebehu posledného desaťročia sa tento 

slávny svetoznámy luxusný taliansky nábytok 

stal populárny svojim jedinečným vzhľadom 

a  aristokratickým vkusom. Spoločnosť Visionnaire má 

alternatívny prístup k  myšlienke interiérového dizajnu 

a  ponúka riešenie „celkovej koncepcie“ – pre obytné, 

obchodné, kancelárske priestori, či jachty. Vytvára atmosféru 

interiéru, ktorá vyhovuje osobným potrebám, štýlu a vkusu 

zákazníka.

A scensión lattore hľadá nové moderné riešenia. Má vášeň pre 

interpretáciu klasickej elegancie a  jej adaptovanie sa v  rámci 

súčasného sveta. Nábytok vyrábajú skúsení remeselníci ručne. 

Každý model je vyrobený len z tých najlepších materiálov so spoľahlivým 

dreveným rámom. Nábytok z produkcie ascensión latorre je výnimočný, 

unikátny a osobitý a prináša do domovov eleganciu a kvalitu.

luxus a elegancia sa stali 

synonymom pre značku 

ascensión latorre vďaka 

znovu objavenému štýlu 

a tvorbe unikátnych 

kusov nábytku, ktoré 

zvládnu i skúšku časom

luxus
a elegancia

Berry

Chester Dudley 

Charles

Vendôme

Montgomery

LibertyColeottero

Chatam&Bovery

Visionnaire Latorre
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D va štýly, ktoré spolu existujú, vytvárajú 

exkluzívny a nekonvenčný luxusný dekor 

a  venujú osobitnú pozornosť všetkým 

detailom, ktoré definujú celkový vzhľad Smanie. 

Vo svojom portfóliu vám Smania dáva na výber 

z  rôzneho druhu nábytkov, sedačiek, kresiel, 

skriniek, svietidiel a doplnkov. Zariadite s ňou celý 

dom, kanceláriu alebo terasu. 

Smania, najmodernejšia 

medzi klasikami, klasická 

medzi modernými

stôl Priamo, stoličky Greta

Gremercy

Loren

JerseyCeasar

Smania Smania
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P redstavuje výrobu top dizajnových 

kobercov so zaujímavým reliévnym 

povrchom. 

Kolekcia Jan Kath spája tradičné 

remeslá z  Himaláj s  moderným, často 

minimalistickým dizajnom. Základnou 

surovinou celého sortimentu kobercov je 

hodváb a tibetská vysokohorská vlna. Je to 

jedna z najkvalitnejších a najtrvanlivejších 

druhov vĺn na svete. 

Každý jeden kus koberca je vyrábaný pre 

klienta individuálne.

Bidjar Leyton Aerial, blue silk

Boro 10

Kirman Robson Artwork

Jungle Enlightment Dark Green Bidjar Highgate

Bidjar Kingscross Double Sky

Z a značkou Selva hľadajte najširšiu kolekciu štýlového 

nábytku.

Prináša jedinečnú rozmanitosť a vynikajúcu kvalitu. 

Selva je typická unikátnou súhrou tradície a inovácie, ktoré 

dotvárajú jej špecifické rysy. Na dizajne kolekcii sa podieľajú 

významní svetoví dizajnéri, napríklad i lorenzo Bellini.

Nadčasový taliansky dizajn, 
ktorý už viac ako 45 rokov 
predstavuje záruku pre 
vrchol tvorivosti

Jan Kath je jedným 
z najkreatívnejších 
výrobcov ručne 
šitých kobercov

Nadčasová
elegancia

Baltimora, Burton Vendôme

Jubilee, Chelsea

Vendôme

Sophia, Adam Tzsar

Selva Jan Kath
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Covet House zastrešuje dizajnérske značky, v ponuke 
ktorých nájdete produkty s nádychom avantgardy

N ábytok z dielní Covet House obohacuje svet novými krásnymi dielami, ktoré  

sú inšpirované zručnosťou, vášňou a históriou remesla v Portugalsku. 

Koket

Koket

Brabbu

Brabbu Brabbu

Koket

Koket Boca do Lobo

Koket

Boca do LoboDelightfull

Boca do Lobo

Boca do Lobo

Covet House Covet House



60 61

Circu

Circu Delightfull

Boca do Lobo Brabbu

Luxxu

Delightfull

Delightfull

Covet House vám predstavuje 
novú éru dizajnu

C ovet House group vo svojich dielňach vyrába všetky nábytky a doplnky 

ručne s dôrazom na detail a kvalitné remeselné prevedenie.

Covet House Covet House
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S ortiment má nadčasový a  expresívny 

charakter. Predstavuje nám súčasnú kultúru 

a poskytuje tak riešenia pre nové potreby 

moderného života. Svoju popularitu a  úspech 

si zaslúži vďaka vysokej kvalite, a  trvácnosti 

hliníkových konštrukcií veľkej farebnej škály. V araschin vám ponúka predovšetkým outdoorový 

nábytok a nábytok do zimných záhrad. Za zmienku 

stojí aj ich nápaditá kolekcia interiérových kompozícií.

Známa talianska firma s 35 ročnou tradíciou výroby nábytku 

je zameraná predovšetkým na produkciu kvalitných sérií, 

ktoré sa vyznačujú elegantným štýlom a „mladým dizajnom“.

Kettal sa od počiatku 
svojho vzniku stal 
veľmi rýchlo lídrom vo 
výrobe exteriérového 
nábytku

Najznámejší taliansky 
výrobca outdoorového 
nábytku odolného voči 
vode, UV žiareniu, vysokým 
i nízkym teplotám 
používajúci najmodernejšie 
materiály

kreslo z kolekcie Cala, sedačka Boma a stôl z kolekcie Mesh Babylon

Altea

PavilionBitta

Maia

Kettal Varaschin
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V sedemdesiatych rokoch bola spoločnosť 

tribu priekopníkom filozofie, že terasa 

a  záhrada by mali byť považované za 

rozšírenie obytnej plochy domu. Posilnená svojimi 

dlhoročnými skúsenosťami, sa táto rodinná dizajnová 

firma rozrástla a  stala medzinárodne uznávanou 

značkou. luxusný exteriérový nábytok tribu je 

teraz distribuovaný vo viac ako 50 krajinách a patrí 

k najlepším v priemysle.

Kreativ – celo-masívny stôl s  minimalistickým 

vzhľadom s rozťahovaním až do veľkosti 3 m.

Masív – stôl do domu s veľkou jedálňou alebo na 

kryté terasy.

Noe – najobľúbenejší model, kombinácia dreva 

a kovovej konštrukcie pre nadčasové interiéry.

Natural – stolový plát je vyrobený z 2-3 kusov 

reziva jedného kmeňa stromu a má zvýraznené 

výsušné praskliny. Boky stolového plátu majú 

zachovaný kmeňový rádius a podkôrny reliéf, ktorý 

je starostlivo opracovaný a povrchovo upravený.

Belgický výrobca moderného exkluzívneho 
záhradného a terasového nábytku

Stoly vyrábané 
na Slovensku

Exkluzívny moderný 
nábytok pre terasy 
a záhrady

VIS A VIS SOFA

Noe

Kreativ

Kreativ

Natural

Masív

TOSCA MOOD

VIS a VISCTR

MOOD

Tribu Karpiš
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V roku 1919 pribudol do sveta kobercov 

ďalší výrobca, ktorý sa následne 

stal lídrom na trhu v  tomto odvetví. 

Spoločnosť bola postavená na základe 

tvorivosti a  túžby robiť koberce ako kľúčový 

prvok dizajnu interiéru. 

Stepevi predstavuje rafinovanú kolekciu so 

zameraním na moderné luxusné koberce. 

Je to priekopnícka značka s  inovatívnymi 

kolekciami inšpirovanými najnovšími módnymi 

farbami a textúrami. Stepevi sa stalo súčasťou 

butikov s kobercami v londýne, Paríži, Miláne, 

Istanbule, New Yorku, Dubaji a mnohých iných 

hlavných mestách sveta.

A nglický výrobca kobercov na mieru, 

Jacaranda, vás v prvom rade zaujme 

spracovaním prírodných vláken, ktoré 

vytvárajú nezameniteľné textúry. Pri ich výrobe 

i  naďalej používa tradičné spôsoby ručnej 

práce, ktorých výsledkom sú tie “správne” 

prírodne pôsobiace farebné tóny.

K usové koberce sú zvyčajne dostupné 

v pravouhlých tvaroch a štandratných 

rozmeroch. Zriedka sú k  dispozícii 

v  iných tvaroch a  individuálnych rozmeroch 

a farbách podľa potreby zákazníka. Holandský 

výrobca Edel túto možnosť svojim klientom 

ponúka. Je možné si vybrať farbu, štruktúru, 

a tvar koberca, rovnako ako farbu a typ bordúry. 

Edel vám vyrobí koberec, kotrý bude presne 

vyhovovať vašim predstavám a požiadavkám. 

Koberce Edel nájdete na miestach ako sú Club 

Med, Casino grand Madrid, či Sofitel luxury 

Hotels. S ú výsledkom intenzívnej ručnej práce. Objavte 

prekvapivý svet 100% belgického starého remesla 

a  charakteristický dizajn. Napriek názvu limited 

Edition je škála kobercov tohto výrobcu veľmi široká 

a vhodná pre všetky typy interiérov.

Koberce limited Edition 
potrebujú jediný pohľad 
na to, aby pritiahli vašu 
pozornosť

Fade

Vanity

Chatapur Iron a Simla Gunmetal

Maestro Matrix

Elixir

Abaca

Tribu Glam

Glamour

Himalayan

Stepevi  |  Edel  |  Jacaranda Limited Edition
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KS206

M oretti Compact má najširšiu ponuku 

detských a študentských izieb. Súčasná 

modelová produkcia sa vyrába v súlade 

s medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. 

Na malom priestore môžete vytvoriť čarovný svet 

plný žiarivých farieb pre vašich najmilších vo veku 

od 2-18 rokov.

Nenechajte nič na 
náhodu, a preto myslite 
na podstatné detaily 

Praktické, funkčné 
a bezpečné

KC301

KC403KC402

P rodukty sú prispôsobené požiadavkám 

každého jedného klienta, poskytujú 

dokonalé úložné priestory a skvelé miesta 

na uskladnenie drobností, takže je ľahké udržiavať 

veci na poriadku.

Hlavným zameraním 
spoločnosti Schönbuch 
sú vstupné predsieňové 
priestory a skriňové 
systémy

EpocaEpoca Sticks

Line

CollectStick Stick 

Moretti Compact Schönbuch
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W all & Decò sa zrodilo z  intuície zakladateľa 

a  kreatívneho riaditeľa značky, Beniniho, 

pôvodne reklamného umeleckého fotografa. 

Produktová rada Wall & Decò vám prináša dva inovatívne 

systémy s vizuálne vysokým efektom a vysokou technickou 

hodnotou. OUt SYStEM prináša systém na otapetovanie 

vonkajších stien a  fasád. WEt SYStEM vám umožňuje 

otapetovanie stien vo vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne 

a sprchy.

E ichholtz je holandská značka s exkluzívnym 

nábytkom, osvetlením a najrozmanitejšími 

doplnkami s  jedinečným dizajnom. ak 

hľadáte niečo, čím by ste si radi spestrili vaš interiér, 

Eichholtz vás určite nesklame svojou neobvykle 

širokou ponukou.

Wall & Decò Eichholtz
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S ovet Italia je všeobecne uznávanou 

firmou vďaka svojmu svetoznámemu 

a jedinečnému statusu v spracovaní 

tvarovaného skla. Jej výroba sa stala 

majstrovským dielom. Je nielen originálna 

dizajnom, ale i  nenapodobiteľná 

dokonalou elegantnosťou a  znamenitou 

remeselnou zručnosťou. Sovet Italia je 

vyjadrením tvorivej filozofie, ktorá može 

byť definovaná i  ako kultúra krásy. Sklo 

vo svojej podstate vyzýva k  tomu, aby 

bolo formované, premenené a  vedené 

fantáziou a tvorivou silou umelca.

S poločnosť BMB získala na európskom trhu 

viac ako tridsať rokov skúseností a  ručí 

za svoje produkty, ktoré sú vyrobené 

najmodernejšími technológiami.

taliansky líder medzi 
výrobcami zrkadiel 
a sklenenými doplnkami

Slim Wood

Slim

Slim

Rubino Lambda

Flute

Sovet Italia Bmb
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S poločnosť vyrába stoličky, 

stolíky a barové stoličky 

už viac ako tridsať rokov. 

Imperial line flexibilne reaguje na 

požiadavky zákazníkov a neustále 

vylepšuje a vytvára nové detaily 

na výrobkoch. Proces výroby 

je prevažne manuálny, resp. 

ide o remeselné spracovanie 

každého jedného výrobku, ktorý 

je doplnený spracovaním na 

moderných technológiách. 

Gutmann Siemens

Gutmann

Miele Bosch

GaggenauGaggenau

stolička DAMBLÈ

barová stolička OPERÀ

Miele

Siemens

V šetky vymenované značky prinášajú svojim zákazníkom kvalitný výber kuchynských spotrebičov.  

Produkty poskytujú výkon, komfort, energetickú úspornosť, dizajn a servis.

Imperial Line Gaggenau  |  Gutmann  |  Siemens  |  Bosch  |  Miele



Lietanie zážitkom
S našimi privátnymi lietadlami Sa doStanete do všetkých globálnych deStinácií.

poSkytneme vám najvyššie pohodlie, prvotriedny catering a maximálnu bezpečnoSť.

www.elitejet.sk

RýCHlOSť   |   DISKRÉtNOSť   |   BEZPEČNOSť   |   SPRÁVa lIEtaDIEl   |   SERVIS 24 HODíN DENNE

+421 902 22 11 00T sales@elitejet.skE

ZAHONI   |   Laurinská 13, 811 01 Bratislava   |   Štefánikova 17, 949 01 Nitra   |   T +421 915 909 109   |   zahoni@zahoni.eu

JedINečNý dIZAJN   |   LuxusNé LáTky   |   INdIvIduáLNy prísTup



www.yankeevone.skwww.yankeevone.sk
Najvoňavejší e-shopNajvoňavejší e-shop



HOLLEX LUXURY LIVING SHOWROOM 1300 M2

BRATISLAVA – IVANKA PRI DUNAJI

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

+421 905 727 072, hollex@hollex.sk

Údaje použité v katalógu sa vzťahujú na obdobie zadávania katalógu do tlače. Hollex nie je zodpovedný za prípadné chyby a nepresnosti v tomto katalógu. Názvy produktov, logotypov, názvy firiem a pod., použité v tomto katalógu 

môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Ďalšie informácie o sortimente, službách a špeciálnych akciách nájdete na našej webovej stránke www.hollex.sk.

OTVáRACIE HODINY

Pondelok – Piatok 10:00 – 18:00

Sobota   9:00 – 13:00

HOLLEX LUXURY LIVING SHOWROOM 500 M2

KOŠICE – Barca

Osloboditeľov 33, 040 17 Košice - Barca

+421 918 706 212, kosice@hollex.sk

www.hollex.sk

OTVáRACIE HODINY

Pondelok – Piatok 9:00 – 18:00

Sobota 9:00 – 15:00


