Benezio – nejkrásnější ložnice
GABRIELA GOLDOVÁ byla oslovena firmou
BMB s požadavkem vytvořit kolekci ložnic
s použitím stávající produktové řady firmy
BMB. Cílem bylo vytvořit interiéry jako celky,
které rozšíří nabídku firmy.

Dále ložnice s použitím nových materiálů a technologií, jako jsou dekorační panely u ložnic
KOUZLO PŘÍRODY a technologie tisku v zajímavých
sestavách BAREVNÝCH VARIACÍ.

KOUZLO PŘÍRODY
Kolekce byla navržena s důrazem na jedinečnost
každého z nás. GG vytvořila kolekci, ve které jsou

Tyto ložnice jsou novinkou v použití netradičního materiálu s dekorativními výplněmi. Tyto prvky jsou
použity jak u čel postelí, kde se
nabízí možnost osvětlení dekorativní plochy, tak ve výplních skříní. Tato možnost je
opět předností Benezio ložnic,
kdy máte možnost sjednotit základní (a mnohdy jediné) vybavení ložnice – tzn. postel,
skříň.

BAREVNÉ VARIACE
zastoupeny krásné textury našich i exotických dřevin v sestavách INTARZIE A DÝHY.

INTARZIE

Komerční prezentace

V této kolekci ložnic je kladen důraz na přírodní materiál – dýhu. Jsou skládány do zajímavých sestav.
Vytváří dominantní exkluzivní plochy čel postelí.
Použití dýh u výplní skříní je pro klienty velmi důležitým momentem, kdy při objednání kolekce z řady
Benezio, bude ladit materiál použitý při výrobě postele, a nábytku, s výplní dveří šatní skříně.

DÝHY
V kolekci použity jak dýhy dřevin, které jsou klasikou
v nabídkách nábytkářů, tak zajímavé textury dřevin,
které svou originalitou a jedinečností zaujmou náročné klienty, kteří ocení originalitu použitého materiálu spolu s profesionálním zpracováním.

Poslední z kolekce pro rok
2012 je kolekcí hravou. Tady
je opět nosným dýhovaný (jednotně mořený) materiál v kombinaci s barevnými plochami čel postelí,
komod a výplní skříní. Zde se uplatnila novinka
v technologii tisku – což posouvá ložnice Benezio
mezi trendy kolekce.
Ložnice byly uvedeny na pražské výstavě FOR
INTERIOR 2011 v expozici stánku WOODFACE.
Těšily se ohlasu ze strany návštěvníků i odborníků.
Na výstavě se návštěvníkům představil model katalogového interiéru, který je vytvořen z produktů výhradně českých firem. Také v Brně na Mobitexu
2012 budou představeny dva interiéry Benezio.
Návštěvníci budou mít možnost vidět prostor ložnice, který je vybaven produkty českých firem.
Myšlenka Gabriely Goldové, spojení českého designu v jednom interiéru a vytvoření katalogových

interiérů, je nadčasová a v Brně se v expozici představí PRODUKTY těchto firem:
BMB – český výrobce nábytku, Ždánice;
HALBOS – výrobce vestavných skříní, Slaný;
MAGNUM PARKET – český výrobce dřevěných
plovoucích podlah, Vyškov na Moravě;
SAPELI – český výrobce dveří, Jihlava;
TON – český výrobce ohýbaného nábytku, Bystřice
pod Hostýnem;
LUCIS – český výrobce svítidel, Velká Bíteš;
PRIMALEX – česká firma zabývající se výrobou
interiérových barev – PPG deco Czech a.s., Břasy.
Podporu má projekt i u MZLU – Mendlova univerzita Brno jako odborného poradce.

ZÁVĚREM SLOVO DESIGNÉRKY
Věřím, že nápady, které kolekce nabízí dotvoří příjemné místo ve vašem domově a vrátí se důvěra
k českým firmám, které mají na našem trhu nezastupitelné místo. Ať jsou naše ložnice místem, kam se
každý rád uchýlí pro chvíle klidného spánku a snění
po často hektickém dni.
Gabriela Goldová

DESIGN STUDIO GG
Bylo založeno v roce 2008 Gabrielou Goldovou. Studio se zabývá návrhy interiérů
a nábytku. Spolupracujeme se stavebními firmami a projektanty. Zákazníky získáváme
díky referencím – realizované zakázky jsou
nejlepší reklamou. Nabídka je od skic po realizaci návrhu – dohled nad realizací –
včetně doporučení realizačních firem, u kterých máme prověřenu profesionalitu. Více na
www.goldovagabriela.cz.

