


design

INDECO sa stalo synonymom pre design, kvalitu, štýl a nové trendy vstavaných skríň na mieru. V katalógu, 

ktorý práve držíte v rukách, sme si dovolili ponúknuť Vám inšpiráciu pre rok 2010/2011 z dielne dvoch mladých 

a nádejných dizajnérov, ktorí sa stali víťazmi súťaže „Interiér očami mladých slovenských architektov“. 
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Narodený 4. 5. 1982 v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 až 2005 študoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej 

univerzite vo Zvolene. Po dokončení štúdia začal budovať vlastnú značku 220V design. V súčasnosti sa venuje 

navrhovaniu interiérov, dizajnu nábytku, ako aj navrhovaniu ostatných exteriérových a interiérových prvkov. 

„Mojim zámerom bolo poňať vstavané skrine komplexnejšie a zakomponovať ich do interiéru ako plnohod-
notný prvok.“ 

„Na dizajn sa možno pozerať z viacerých pohľadov. Pre mňa je to spôsob vyjadrovania sa, forma ako vidieť veci 

v súvislostiach. Netreba však zabúdať na osobnú zodpovednosť. Zákazníkom vkladám do užívania predmety, 

s ktorými sú v neustálom kontakte, predmety, ktoré na nich vplývajú. Páči sa mi otvorenosť a prelínanie štýlov, 

čo charakterizuje architektúru dneška. Na trh sa dostávajú stále nové technológie a materiály. To prináša nové 

možnosti. Dizajnér však o nich musí v prvom rade vedieť, musí kráčať s dobou a musí byť informovaný.  Dizajn nie 

je voľné umenie a vždy treba rešpektovať mnoho faktorov vstupujúcich do procesu navrhovania. Nábytok má svoje 

danosti, o ktorých treba vedieť. Nemyslím si však, že to zväzuje ruky. Osobne ma to motivuje k hľadaniu nových 

možností. Mám rád technicky premyslené projekty.“ 

tomáš dobrík
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DESIGN 11

Narodený 02.10.1986 v Poprade. Študuje na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor interiérový dizajn, toho 

času končí  bakalárske štúdium. Plánuje úspešne ukončiť štúdium v odbore interiérový dizajn, alebo architektúra 

a venovať sa tomuto povolaniu aj naďalej. 

„Snažil som sa zjednotiť útulnosť, funkčnosť a dynamiku a vytvoriť tak interiér pre konkrétneho človeka.“

„Modernému interiéru by nemala chýbať predovšetkým prirodzenosť, čistota a tiež nápaditosť a myšlienka. Mal by 

ponúkať technológie uľahčujúce život a priestor pre relax. Zároveň potrebuje veľa prirodzeného svetla, prepojenie 

s prírodou a útulnosť.  Variabilita a sviežosť sú prínosom. To všetko ovplyvňuje výber farieb, materiálov a mobiliáru. 

Pokiaľ ide o dnešné svetové trendy, v mnohých prípadoch sa jedná o unikátne návrhy, v ktorých dýchajú farby, 

prírodné materiály, ale aj prázdnota a chlad. Človek má možnosť vybrať si, kde sa cíti najlepšie. Osobne oceňujem 

návrhy, v ktorých je interiér pre človeka a nie naopak. U nás na Slovensku je to do veľkej miery otázka vkusu 

a vnútorného cítenia. Nie vždy je to však len otázka fi nančných nákladov, pretože pekný interiér nemusí byť nevyh-

nutne drahý.“ 

michal seman
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ÚTULNOSŤ 19

útulnosť

Pri zariaďovaní bývania sa snažíme vytvoriť príjemné prostredie pre seba a svoju rodinu. Sme jedineční, a preto 

sú jedinečné aj naše predstavy o útulnom domove a naše sny o jeho realizácii. Ponúkame Vám nevšednú kyticu 

nápadov. Dúfame, že Vám nasledujúce strany pomôžu vysnívať si Vašu ideálnu vstavanú skriňu INDECO, tak aby 

dotvorila  vytúženú atmosféru Vášho domova.
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KVALITA 33

kvalita

Základom kvality produktov INDECO je kvalita použitých materiálov, ktoré sú vyrábané svetoznámymi spoločnosťami 

s bohatou tradíciou, skúsenosťami a vysokou kvalitou, zohľadňujúce pritom zároveň náročné ekologické štandardy. 

Posuvný systém INDECO pochádza od svetoznámeho výrobcu – kanadskej spoločnosti DSH Inc., ktorá má už 32 

rokov vedúce postavenie na svetovom trhu. 
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borovica (imitácia dreva)

borovica (imitácia dreva)

rámy standard

rámy classic

calvados (imitácia dreva)

calvados (imitácia dreva)

čierna

čierna

dub svetlý (imitácia dreva)

dub svetlý (imitácia dreva)

wenge (imitácia dreva)

wenge (imitácia dreva)

zlatá matná

zlatá matná

višňa (imitácia dreva)

višňa (imitácia dreva)

breza (imitácia dreva)

breza (imitácia dreva)

strieborná arktická

strieborná arktická

buk (imitácia dreva)

buk (imitácia dreva)

strieborná matná

strieborná matná

biela

biela
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anodovaná oliva

anodovaná oliva

anodovaná oliva

rámy exclusive

rámy harmony

rámy comfort

anodovaná šampaň

anodovaná šampaň

anodovaná šampaň

anodovaná čierna

anodovaná čierna

anodovaná čierna

anodovaná strieborná

anodovaná strieborná

anodovaná strieborná
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dub svetlý jaseň béžový milánsky orech zebrano čierny esprit breza snežná

jelša indiánske jablko merano biela arabeska čierna arabeska javor

calvados orech jabloň wenge dub tmavý slonová kosť

čerešňa orech dijon alumínium svetlá oliva žltá modrá horizont

biela soft vanilka

laminovaná drevotrieska
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lacobel žltý lacobel hnedý lacobel cherry lacobel vínový lacobel fuchsia lacobel oranžový

lacobel krémový lacobel cappuccino lacobel šedý lacobel čierny lacobel limetka lacobel zelený

lacomatlacobel modrý lacobel béžový lacobel biely matelac oranžový matelac čisto biely

grafi tové strieborné bronzové zelené

farebné sklá

zrkadlá
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tapety
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praktickosť

Vstavané skrine a šatníky INDECO patria k najpraktickejším a najúspornejším variantom odkladania predmetov.

Umožňujú dobré využitie podlahovej plochy miestnosti a poskytujú dostatok priestoru na uloženie veľkého 

a svojím charakterom odlišného množstva predmetov. Klasické police a tyče na vešanie odevov sa dnes dajú 

rozšíriť o široký sortiment technických doplnkov, ako moderné zásuvkové diely, špeciálne vysúvateľné dosky 

a vešiaky, sklopné tyče a rôznorodé drôtené koše a police.
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doplnky
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VIBO doplnky
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