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Na českém trhu zastupujeme spole čnost:

Zabýváme se plánováním, návrhy a dodávkami interiér ů na klí č

výrobce kvalitního čaloun ěného 
kancelá řského, konferen čního a hotelového 
nábytku a v neposlední řadě taktéž výrobce

akustických prvk ů a prvk ů biofílie.

Nositel myšlenky GREEN PARK OFFICE

CÍLENO NA AKUSTIKU A BIOFÍLII
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Prof. Sir Cary Cooper; Human Spaces Report;
Biophilic Design in the Workplace

TEORIE BIOFILIE

vychází z toho, že existuje instinktivní propojení mezi  člověkem a p řírodou.
Design inspirovaný biofilií je reakcí na pot řebu zaměstnanc ů a jeho využití v pracovním prost ředí podporuje obnovení 
kontaktu s p řírodou.

TREEHOUSE, BEACHHOUSE a CAVE UPLAT ŇUJÍ „ZÁSADY BIOFILIE“ V KANCELÁ ŘSKÉM PROSTŘEDÍ.
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TREEHOUSE

TREEHOUSE (domeček na strom ě) = symbol d ětství, byl navržen tak, aby navodil atmosféru p řipomínající d ětskou hru - prost ředí teplé, 
útulné, bezpe čné i extrémn ě funk ční. Místo, kde je vše možné, kde se plní sny a není  nikterak omezena naše kreativita.

Podvědomě se zde vracíme do bezstarostného d ětství. Dome ček na strom ě je perfektní zp ůsob jak budovat partnerství a elementární 
profesionální týmy. Zam ěstnanci jsou si v ědomi p říslušnosti k firm ě, ale v rozhovorech, které jsou mimo organizaci, v aku stické 

izolaci p řipomínající skrýš na strom ě, budují a upev ňují elementární vazby v týmu.

Jeho jednoduchá, ale sofistikovaná estetika tvo řená z linií a ploch, je vypracovaná do nejmenších d etailů. 

Široká škála tkanin a dva druhy d řeva, umož ňují navrhnout výrobek podle p řání zákazníka. 

Klíčovými vlastnostmi TREEHOUSE jsou modularita a mobil ita. 
Navzdory své velikosti lze tento nábytek snadno p řesunout díky integrovaným kole čkům. 

TREEHOUSE je ur čen především pro kancelá řské práce. V závislosti na pot řebách zákazníka poskytuje řadu možností. 
Na improvizovaných setkáních mohou být navzájem spo jeny, čímž vytvo ří pocit týmové práce. Nebo mohou stát samostatn ě, 

kdy poskytnou uživateli pocit soukromí, který usnad ňuje kontemplaci a soust ředění. 
TREEHOUSE lze použit jako velkolepou bariéru odd ělující obrovské ve řejné prostory. 

Celý koncept TREEHOUSE, jeho soudržnost a harmonie nenechá nikoho lhostejného.
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CAVE

CAVE (jeskyn ě) je místo, které od pradávna poskytuje lidem úto čišt ě a spojuje je. Místo, kde m ůžete diskutovat o své strategii.

V CAVE zaměstnanci zjistí, jak jsou pro firmu d ůležití. Jeskyn ě navozuje pocit bezpe čí, přináší atmosféru bratrství,
je to ideální místo pro diskusi o tom, co ješt ě nebylo uskute čněno, tedy o myšlenkách a nápadech.

Systém CAVE byl navržen tak, aby poskytoval komfort , pohodlí a ticho. 

Správn ě vybrané komponenty, tvary a tkaniny zajiš ťují p řiměřenou akustiku. Rozmanitost modul ů zajiš ťuje široké možnosti uspo řádání  
dostupného prostoru.

CAVE navrhl Dymitr Malcew, polský návrhá ř s mezinárodními zkušenostmi, který žije a tvo ří v Singapuru. Dymitr ův přístup je založen 
na vytvá ření zkušeností prost řednictvím návrhu a rozost ření hranic mezi pracovišt ěm a domovem.

Podle zám ěru designéra má CAVE reagovat na lidské pot řeby:
- integraci zam ěstnanc ů na sch ůzích

- stát se ideálním místem pro strategické plánování
- vytvo řit bezpe čné místo pro obchodní jednání

- zaměření pozornosti týmu na jakákoli diskutovaná témata
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CAVE
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BEACHHOUSE

BEACHHOUSE je jedním ze t ří kusů nábytku Bejot (beachhouse, treehouse, cave), který se svým tvarem a funk čností odvolává 
na koncept biofilního designu, což nazna čuje, že mezi člověkem a p řírodním sv ětem je instinktivní vazba. 

Biofilní design je odpov ědí na pot řeby pracovník ů kancelá ře a je vyjád řen návrhy, jejichž cílem je obnovit kontakt s p řírodou.

Tvar BEACHHOUSE, který navrhl Dymitr Malcew, odkazu je na plážové lehátko, jež do interiéru p řinese pozitivní atmosféru léta. 

Sezení bok po boku je pro lidi extrémn ě důležité, protože to pomáhá lámat ledy a stanovit si spole čný cíl.
Společný prostor pro posezení pomáhá sou časně i ur čit harmonickou linii jednání. Lidé rozpráv ějící v modelu plážového lehátka vidí 

realitu ze stejného úhlu. Mají podobné myšlenky, pr otože jejich mozky ovliv ňuje spole čný pohled. 

Je mnohem jednodušší řešit problémy spole čnosti v pohodlném prostoru. Díky tomu, že vidíme, s  kým mluvíme a zárove ň neslyšíme jiné 
osoby, m ůžeme své myšlenky prezentovat svobodn ě a konkrétn ě.



www.pint.cz info@pint.cz

QUADRA PHONEBOX

Quadra je systém modulových sedadel s prakticky neko nečným po čtem možných sestav.

Z několika jednoduchých modul ů a stěn můžeme vytvo řit útulný prostor pro jednání se zákazníky , nebo p omocí 
otev řených sestav zlepšit funk čnost komunika čních cest. 

V kancelá řích, na volném prostranství či jiných ve řejných místech, které jsou hlu čné, vám akusticky pasivní telefonní 
budka QUADRA PHONEBOX poskytne klid a soust ředění. 

QUADRA PHONEBOX poskytuje dokonalou izolaci od okol ního shonu, což umož ňuje plnou koncentraci a pocit pohodlí 
během konverzace nebo psaní e-mailu.
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SELVA - WALL PANELS

Kolekce Selva p ředstavuje reakci na pot řebu většího pohodlí p ři práci díky zlepšení akustických podmínek v kancel ářích s otev řeným 
prostorem.

Akustický systém SELVA se skládá ze t ří variant provedení pro r ůzné účely:
- stěnové panely

- zavěšené stropní panely
-voln ě stojící panely

Díky tomu je Selva komplexním systémem, který umož ňuje tvarovat akustickou energii v místnosti a v d ůsledku toho snižuje r ůzné 
akustické vady v interiéru.

Stěnové panely SELVA WALL mají nejlepší t řídu absorpce zvuku - t řídu A. To má p říznivý vliv 
na akustickou pasivitu a v kone čném důsledku i na komfort a efektivitu práce. Pozitivní v ýsledky byly potvrzeny výsledky studie ú činnosti 

absorpce zvuku podle DIN ISO 354: 2005 a ISO 11654.  Studie byla provedena v dozvukové místnosti Acousti cs Laboratory na Kated ře 
technické mechaniky a vibroakustiky AGH v Krakov ě.

Stěnové panely Selva jsou k dispozici ve t řech tvarech: obdélníkové, čtvercové a kulaté. 
Různé velikosti panel ů, možnost montáže ve t řech různých výškách a široká škála barev umož ňují vytvá řet zajímavé uspo řádání kompozic, 

které jsou dekorativním prvkem prostoru.
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EMOCIONÁLNÍ KULTURA – pro dobro podnikání a zam ěstnanc ů



www.pint.cz info@pint.cz

SELVA - SUSPENDED CEILING PANELS

V kancelá řích, zejména v kancelá řích s otev řeným prostorem, hluk často neumož ňuje zaměstnanc ům soust ředit se a výkonn ě 
pracovat. 

Stropní panely Selva dokonale absorbují zvuk, snižuj í jeho rozptýlení v prostoru, pozitivn ě ovliv ňují pohodlí uživatel ů a tím i jejich 
produktivitu.

Konstrukce stropních panel ů byla navržena jako d ůsledek intenzivní práce projektového týmu spole čnosti Bejot na základ ě vědeckého 
výzkumu provád ěného mimo jiné na kated ře výroby nábytku na Technologické univerzit ě v Poznani a na Vysoké škole v ědy a techniky 

AGH v Krakov ě na Fakult ě mechaniky a vibroakustiky. To zaru čuje účinnost řešení Selva z hlediska akustiky a konstrukce.

Tyto stropní panely, které mají stejnou konstrukci jako st ěnové panely, ú činně absorbují zvuk, snižují nep říjemné odrazy, 
např. efektivn ě snižují dobu dozvuku uvnit ř místnosti. To d ělá práci p říjemnější a efektivn ější.

Jsou k dispozici ve t řech tvarech: obdélníkové, čtvercové a kruhové. 
Různé rozm ěry panel ů, možnost zav ěšení v r ůzných výškách a široká škála barev tkanin umož ňují svým uživatel ům vytvá řet zajímavé 

stropní uspo řádání, které sou časně slouží i jako dekorativní prostorové prvky.
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AKUSTICKÉ PARAVÁNY SELVA FREE STANDING SCREENS
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AKUSTICKÉ BOXY

•

VOO VOO 9XX QUADRA

QUADRATREEHOUSE DOUBLE
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SOCIAL SWING - novinka

•
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SHOWROOM PRAHA

ADRESA :

Koželužská 2246/5, 
180 00, Praha 8 – Libeň 
( přízemí budovy 
SUBTERRA )

Návštěvy prosím hlaste 
dopředu, abychom se 
Vám mohli plně věnovat. 

Děkujeme.


