Presidentský aparmán Hotel
International Brno

Apartmán Hotel
International Brno

než místo, kde se nachází. Stále více návštěvníků se,
spíše než do cílové země, vrací do „svého“ hotelu, kde
tráví hodně času a očekávají nevšední zážitky.
Pocit luxusu je výsledkem rafinovaného potěšení
v bublině osobního prostoru. Řešíme přitažlivost
tematických apartmánů (jako v hotelu
INTERNATIONAL Brno), kde každý pokoj je
prožitkovým originálem, podtrhujeme významnost
setkávání (Zlín – Kongresový sál) anebo dělíme
smyslové hranice mezi recepcí, lobby a soukromím
(Hotel IMPERIÁL Karlovy Vary) díky sezení, zvoucímu
k osobním schůzkám v inspirativním prostředí.

HARMONICKÁ SYNERGIE TRADICE,
LUXUSU A ŘEMESLA
Atmosféra (harmonie místa) nevzniká náhodou. EXIT
112 je obrazem naší snahy o souhru: z jednoho úhlu
pohledu kavárnou nebo společenským prostorem
a z druhého úhlu i kreativním lobby. Chtěli jsme
nabídnout reprezentativní plochu, kde lze volit
z široké řady kolekcí (nejen sedacího nábytku) v jeho
přirozeném prostředí. A kde jsme – jak doufáme –
vytvořili prostor podněcující k diskuzi.
Přicházejí hosté s jasným očekáváním. Vyžadují naší
vstřícnosti k jejich představě o designu, trpělivost při
řešení detailu a řemeslnou obratnost při realizaci.
Showroom vznikl jako logické pokračování výrobních
prostor. Teprve toto spojení dává šanci nekonečné
variabilitě a korekci maximalizovaného výběru.

KONEC DĚLENÍ NA DOMOV
A SPOLEČENSKÉ PROSTORY
Trendy mažou hranice mezi designem společenského
prostoru a pohodlného domova. Proto atmosféru
showroomu dotváří zajímavé textilie s moderními
texturami, intimní i velkolepá osvětlení a designové
doplňky v limitovaných edicích prověřených značek.
Vaše návštěva tak může vyústit v nezapomenutelný
zážitek, který pravděpodobně budete chtít zopakovat.
Bude mi potěšením vám vždy dělat průvodce
nejzajímavějšími detaily naší ucelené nabídky. Je
inspirována procesy, jejichž cílem je měnit
společenské prostory v místa, která svým osobitým
pojetím vytvářejí pocit domova. •

DESIGN NA HRANĚ LUXUSU
A INTIMITY DOMOVA
O nekonečné řadě realizací hotelových interiérů, zajímavých
barů, restaurací a VIP prostor se běžně příliš nezmiňujeme.
Vyhýbáme se pojmu „hotelový nábytek“ a šedé představě
anonymní „elitářské elegance“ která ho, alespoň v zažitých
představách, provází. Ve skutečnosti moderní doba nomádů
přinesla nároky na autenticitu místa a intimní osobitost prostoru.
Jaroslav Frantál,
obchodní ředitel
EXIT 112 s.r.o.
BÖHM čalouněný nábytek
Červený Kříž 252
586 02 Jihlava
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Společenské prostory Hotel
International Brno
Sedací souprava
Domingo

I velmi honosné luxusní hotely a restauranty dnes
ve svém pojetí designu opouštějí tradici, vyznávají
důslednou nekonzistenci a sází na „hravost efektu“.
Do takového prostoru se totiž rádi vracíme. Tam,
kde nás nejen recepční, ale i nábytek oslovují
křestními jmény. A to je šance pro kreativní nabídku
z Jihlavy – pro Exit 112.

NÁVRAT K DOBRÉMU VKUSU
Daleko od domova, a přece jako doma. Hoteliéři jsou
přesvědčeni, že lifestylový design hotelu – jeho
individualita a kreativní prostředí – jsou důležitější
Showroom EXIT 112 nábytkové
centrum BÖHM Jihlava
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