PREMIANT NA TRHU LUXUSNÍCH SEDAČEK
Výroba čalouněného nábytku značky BÖHM má už dlouho za sebou období usilovného budování
obliby u českých zákazníků. Získali jsme ji inspirativním designem nabízených kolekcí a tradičně
kvalitním řemeslným zpracováním.
VÝVOJ SE ALE NEZASTAVIL a ani ten nejlepší
čalouněný nábytek nemá dnes šanci uspět, pokud
není provázán se spektrem individuálních služeb
usnadňujících jeho volbu. Trendem jsou vysoké
nároky na design a soulad s bytovým prostorem. Proto
je v současné době prioritou stále přicházet s novými
trendy, kolekcemi, které jsou vysoce atraktivní, mají
variabilní povrchy a samozřejmě značnou odolnost
vůči nahodilému poškození, která je zdůrazňována
stále dokola.

SOULAD DESIGNU A FUNKCE

Sedací soupravy BÖHM
nejsou jen oči přitahující
dominantou potvrzující vkus
a aspirace uživatelů
na vysokou úroveň
společného posezení.

Čalouněný nábytek značky BÖHM dnes spojuje
tradiční výrobní postupy s progresivními inovacemi.
Dnešní zákazníci inovační strategii vyžadují. Nakupují
především očima a řemeslo zůstává poněkud stranou.
Kdo by dnes zkoumal kvalitu švů či stabilitu kostry
a chápal jejich význam. Přesto naše celoživotní záruka
na kostru nábytku není prázdným gestem a signalizuje
naši sebedůvěru v odvedenou práci. Vstřícná
komunikace a řemeslné zázemí ve společnosti BÖHM
umožňují nejen pořízení zajímavého originálu, ale
nabízejí také netušené možnosti, jak naplnit vaše
představy v přímém kontaktu s výrobou. Poskytují
také dnes již ojedinělou možnost osobní kontroly
kvality celku, pokud ji očekáváte a pořízení
čalouněného nábytku vnímáte jako investici.

KUP, SPOTŘEBUJ A ZNOVU NAKUP
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Není pochyb, že při pořízení sériově vyrobené sedací
soupravy se dá hodně ušetřit, ale také mnohem víc
prodělat. Přes první dokonalý dojem z kusu, který byl
vyroben pro efekt, je třeba vnímat, že dostanete jen to,
co si zaplatíte.
Sedací nábytek není v principu jen dekorací a ve své
funkci je opakovaně a samozřejmě vystavován značné
statické a dynamické zátěži. Levné materiály

a problematická řešení selhávají mnohem dříve, než
bychom ze vzhledu usuzovali. Sedací nábytek to
podstatné pro dokonalou funkci skrývá uvnitř a mimo
kontrolu.

DOKONALOST NEZNÁ KOMPROMIS
Sedací soupravy BÖHM nejsou jen oči přitahující
dominantou potvrzující vkus a aspirace uživatelů
na vysokou úroveň společného posezení. Kromě
přirozené schopnosti vtisknout interiéru pečeť
harmonie a vůni luxusu léty získanou patinou také
trvale poskytují lákavé pohodlí srovnatelné s důvěrně
známým objetím.
Coco Chanel kdysi prohlásila, že „luxus začíná tam, kde
končí potřeba“. Je v dnešní době trvalý pocit uspokojení
z precizně odvedeného řemesla opravdu už jen
nadbytečným přepychem, který není třeba řešit? •

Křesla Vogue s volitelným
čalouněním jsou pohodlná

Komfortem sezení zajištěným použitím
nejkvalitnějších studených pěn a výborným
řešením hlavové opěrky se sedačka NICE
řadí do nejvyšší kategorie sedacího nábytku
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