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V pořadí již čtvrté vydání našeho časopisu
STOPKA Exclusive Living je plné novinek, které
jsme během tohoto jara představili. Zároveň je
pro nás letošní rok ve znamení kulatého jubilea:
již pětadvacet let patříme k předním tuzemským
realizátorským a prodejním značkám. Jsme rádi,
že stovky realizací, které jsme během předchozích
let měli možnost pro klienty přichystat, jsou
dodnes symbolem kvality a perfektního designu.
Že exkluzivní bydlení, které nabízíme, patří stále
k těm nejvyhledávanějším na českém trhu.
S novým rokem jsme také přestavěli náš
showroom v Klimentské ulici, kde jsme za účasti
několika hostů mimo jiné uvedli na český trh
značku Bentley Home Collection (fotoreportáž
z party naleznete na straně 42). Další novinkou
v našem sortimentu je italská značka Rimadesio,
jež vyrábí systémová řešení pro interiéry. Dveře,
knihovny, šatny, policové systémy, regály.
Perfektní, architektonické, dokonalé v detailu…
to všechno je právě Rimadesio.
Vítáme vás u nového čísla STOPKA Exclusive
Living. Přijďte na návštěvu do našeho nově
připraveného showroomu. Rádi Vás uvidíme.
Jiří & Miroslav Stopkovi

NOVÝ SHOWROOM PRAHA
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NOVÝ
SHOWROOM

NOVÝ SHOWROOM PRAHA
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RIMADESIO

„NEKOMPROMISNÍ,
PRECIZNÍ, SYSTÉMOVÉ
ŘEŠENÍ. TO VŠE JE
RIMADESIO – NOVÁ ZNAČKA
V NAŠEM PORTFOLIU.“
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RIMADESIO:
ARCHITEKTY
MILOVANÁ ZNAČKA

RIMADESIO

„Dveře, posuvné panely, regály, šatny… to vše v nejvyšším standardu současného bydlení.“
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„DVEŘE, POSUVNÉ PANELY,
REGÁLY, ŠATNY… TO VŠE
V NEJVYŠŠÍM STANDARDU
SOUČASNÉHO BYDLENÍ.“

www.rimadesio.it

EGOIST
FASHION
LUXUS NA RAMÍNKU

Nejsledovanější novinkou v expozici showroomu STOPKA jsou unikátní šatní skříně italské značky Rimadesio. Je radost mít tento důmyslný
systém součástí interiéru. O to větší potěšení je, když v ní denně nacházíte jedinečnou módu z kolekce butiku Egoist Fashion.
Egoist je multibrandový luxusní obchod s pánskou a dámskou módou
a doplňky, který na českém trhu působí již 6 let. Specializuje se na evropské, převážně italské, návrháře malých kolekcí, kteří tvoří nadčasovou
módu osobitého charakteru.
V butiku Egoist nakoupíte módu značek: Lost and Found, Barbara Gongini, Ilaria Nistri, Cinzia Aria, špičkové kožené bundy od Isaaca Sellama,
a také prvotřídní ručně šité boty firmy Marsell. Z doplňků pak můžete
vybírat kabelky a tašky Majo, šperky od fy Love Heals, Catherine Michiels či Rosa Maria.
Filosofie a styl módy Egoist přitahuje zákazníky, kteří upřednostňují jednoduchost, krásu a hlavně špičkovou kvalitu, stejné hodnoty, které jsou
klíčové pro klienty značky STOPKA.

Egoist Fashion, Štupartská 11, Praha 1
www.egoistfashion.cz

SIEMATIC
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BYLI JSME U TOHO A PŘINÁŠÍME
PŘEHLED TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO
V KUCHYŇSKÉM DESIGNU.
„NOVÁ IDENTITA ZNAČKY SIEMATIC
OBSAHUJE ZCELA PŘEPRACOVANÝ
KORPORÁTNÍ DESIGN: OD FIREMNÍ
ARCHITEKTURY AŽ PO DESIGN A
KOMUNIKACI,“ ŘEKL PŘI UVEDENÍ ULRICH
W. SIEKMANN, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ZNAČKY SIEMATIC. „SOUSTŘEDILI
JSME SE NA DVĚ HLAVNÍ TÉMATA:
JEDNODUCHOST (PURE) A KLASIKU
(CLASSIC DESIGN), PROTOŽE TO PODLE
NÁS ODPOVÍDÁ ŽIVOTNÍMU STYLU NAŠICH
ZÁKAZNÍKŮ A ZÁROVEŇ POSKYTUJE
INSPIRACI PRO NAVRHOVÁNÍ KUCHYNÍ
NA MÍRU,“ DODÁVÁ.

TREND 2015: ČISTOTA A JEDNODUCHOST

Pure, první z konceptů, který SieMatic představil, se soustředí na kvalitu materiálu a jeho zpracování, kombinaci funkčnosti a minimalistického designu kuchyní. Oproti tomu druhý směr,
který bude podle společnosti SieMatic v příštím
roce „hýbat“ trhem, je téma Classic. Jde o spojení nových funkčních postupů s tradičními
hodnotami a tvaroslovím. Třetím trendem, který tato významná německá značka ohlašuje na
příští rok, je koncept „Urban“, městské bydlení
a kuchyně. Tyto tři směry budou podle specialistů ze SieMatic ovládat v příštím roce trh
a budou také podrobně prezentovány na veletrhu LivingKitchen v Kolíně nad Rýnem.

NOVÁ KONSTRUKCE, NOVÉ MATERIÁLY,
NOVÉ FUNKCE

Hlavními novinkami v programech kuchyní
SE 3003 R a S2-R jsou elegantní 6,5 mm tlusté
metalické rámy dvířek a možnost kombinace
výjimečných barev a luxusních materiálů, jakými jsou například bronz, titan či exotické dřevo.
Další inovací je systém pro příslušenství Multimatic, který byl uveden na trh již v roce 2013,
ale dosud byl dostupný jen pro skříňky se zásuvkami a tak zvané pullouts. Nyní je zakomponován do všech korpusů pro ještě větší pohodlí
v kuchyni.
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SIEMATIC:
NOVÉ TRENDY
V DESIGNU KUCHYNÍ
V CENTRÁLE NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI SIEMATIC BYLY
PŘEDSTAVENY TRENDY V ZAŘIZOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH
INTERIÉRŮ. BYLI JSME U TOHO A PŘINÁŠÍME PŘEHLED
TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO V KUCHYŇSKÉM DESIGNU.

SIEMATIC
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SIEMATIC
„Každý člověk je jiný. Každý Siematic
také.“ Kuchyňské linky SieMatic
vyráběné na míru charakterizuje
vysoká kvalita užitých materiálů
a technická propracovanost.
Pro svůj uživatelský komfort,
širokou nabídkou designových
řešení a inovativnost přístupů
se SieMatic právem řadí mezi
tvůrce trendů v oblasti designu
kuchyňských interiérů.
Více na www.stopka.cz

BENTLEY HOME COLLECTION

PŘI PŘÍLEŽITOSTI
25 LET NAŠEHO PŮSOBENÍ
NA ČESKÉM TRHU JSME
OTEVŘELI NOVOU ČÁST
SHOWROOMU, KDE JSME
PŘEDSTAVILI KOLEKCI
NÁBYTKU BENTLEY HOME,
NOVOU ZNAČKA V NAŠEM
PORTFOLIU.

Po několikaměsíční rekonstrukci showroomu
v Klimentské ulici jsme klientům i veřejnosti představili nejen novou expozici, ale i přírůstek do portfolia špičkových nábytkových firem.
„Britská značka automobilů Bentley má i v České republice celou řadu příznivců, jimiž vycházíme vstříc tím, že jsme naše nábytkové portfolio rozšířili o kolekci nábytku a domácí doplňků
Bentley Home,“ říká majitel firmy Jiří Stopka.
Kolekce se nese v duchu nejlepších tradic původního řemesla a výběru materiálů, které jsou
charakteristické také pro interiéry automobilů

Bentley. Ručně vyráběný nábytek je výsledkem
spolupráce značky Bentley a Club House Italia,
jednoho z předních evropských výrobců luxusního nábytku. Kolekce Bentley Home charakterizuje použití kůže, dýh, kovu a skla a odráží
tak hodnoty značky Bentley. Kromě nábytkové
kolekce Bentley Home byl během večera představen vůz Bentley Continental GT a také kolekce hodinek Breitling for Bentley a lyže Zai for
Bentley. Večerem prováděl Leoš Mareš.
Fotoreportáž z večera naleznete na straně 42.
www.bentleymotors.com
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BENTLEY HOME
COLLECTION

BENTLEY HOME
KONEČNĚ
V ČESKÉ
REPUBLICE

Slavná britská značka automobilů pod
značkou Bentley Home Collection
představuje nábytek a domácí
doplňky. Kolekce se nese
v duchu nejlepších tradic původního
řemesla a výběru materiálů, které jsou
charakteristické také pro interiéry
automobilů Bentley. Ručně vyráběný
nábytek je výsledkem spolupráce
značky Bentley a Club House Italia,
jednoho z předních evropských
výrobců luxusního nábytku. Kolekce
Bentley Home charakterizuje použití
kůže, dýh, kovu a skla a odráží tak
hodnoty značky Bentley.

BMW X5

www.renocar-bmw.cz

Radost z jízdy

THE ESSENCE OF BRITAIN
Made in Switzerland by BREITLING
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Britský vkus, švýcarská dokonalost: Breitling for Bentley spojuje to
nejlepší z obou světů. Styl a výkon. Luxus a špičkový výkon. Odvahu
a nekonvenčnost. Sílu a vytříbenost. V chronografu Bentley B05
Unitime, který vystihuje tento výjimečný svět, tiká vlastní kalibr
manufaktury Breitling, chronometr certiﬁkovaný COSC (Švýcarskou
oﬁciální kontrolou chronometrů), nejvyšší instancí co do přesnosti
a spolehlivosti. Vyniká exkluzívním systémem, který ukazuje světový
čas, velmi jednoduše nastavitelný prostřednictvím korunky. Perfektní
spojení velkého umění britské automobilky a švýcarské hodinářské
tradice.

BENTLEY B05
UNITIME

Praha 1, Na Příkopě 17
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PERFEKTNÍ ITALSKÉ ŘEMESLO
KOSMOPOLITNÍ
DUCH, TRADICE
A DŮRAZ NA
PERFEKTNÍ
ŘEMESLNÉ
PROVEDENÍ…
TO JSOU HLAVNÍ
CHARAKTERISTIKY
NOVÉ KOLEKCE
ITALSKÉ ZNAČKY
MINOTTI.
Nová kolekce, jež vznikla
pod vedením zkušeného
italského designéra Roberta
Dordoniho, se soustředí
na proporce a elegantní
linky, hlavní důraz klade na
funkční využití jednotlivých
prvků. Pro Minotti je
charakteristické inovativní
zpracování v oblasti
průmyslového designu,
které jde ruku v ruce
s tradičním řemeslným
zpracováním – to je ostatně
i hlavní fundament značky.
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SUPERVIZE:
RODOLFO DORDONI
Nová kolekce Minotti vznikla pod vedením
italského architekta a designéra Rodolfa
Dordoniho. Vystudoval architekturu v Miláně,
kromě vlastního studia Dordoni Architetti, které
se zaměřuje na architektonické plánování
a interiérový design po celém světě, spolupracuje
s celou řadou renomovaných světových značek.
www.rodolfodordoni.it

PERFEKTNÍ
ITALSKÉ
ŘEMESLO

WALTER KNOLL

PUNC ZNAČKY WALTER KNOLL
SPOČÍVÁ PŘEDEVŠÍM V JEJÍ
SCHOPNOSTI ZACHOVAT
A INTERPRETOVAT SKUTEČNÉ
HODNOTY, ŘEMESLO,
TY NEJLEPŠÍ MATERIÁLY,
VYTVÁŘET UDRŽITELNÝ DESIGN
A FORMOVAT PROSTOR PRO ŽIVOT.
NA OSLAVU TAKTO DŮLEŽITÉHO
MILNÍKU SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVIL WALTER KNOLL NA
VELETRHU IMM COLOGNE 2015
V EXPOZICI NAZVANÉ INSPIRUJÍCÍ
INTERIÉRY NOVÉ PRODUKTY
A MATERIÁLY. PŘIVEZLI JSME JE
PRO VÁS PŘÍMO Z KOLÍNA.

Liz & Seito

JAAN LIVING
O rozšíření této úspěšné kolekce sofa se
postaral designérský tým studia EOOS.
S novými prvky sedací soupravy Jaan Living lze
nyní v prostoru vytvářet dosud nevídané scény.
TAMA
Plastika. Solitér. To vše může být nový
příležitostný stolek Tama, který je vyroben
z vysoce kvalitního mramoru nebo onyxu.
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JOCO STONE
Čistá aura materiálu je přídavný stolek Joco
Stone od studia EOOS. Designéři jej opět
navrhli ve variantě s mramorovou nebo
onyxovou deskou. Opravdu luxusní
a vznešený kousek nábytku.
KYO LOUNGE
Už na první pohled vás pohodlné čalounění
křesla Kyo Lounge z vysoce kvalitní kůže
vyzývá k příjemnému a přepychovému
posezení. Perfektní útočiště pro vás, pro
diskuse, ke koncentraci, v hale nebo
v salonku, v kanceláři, doma, kdekoliv.

Healey Lounge

HEALEY LOUNGE
Křeslo vzdává hold tradici legendárních
vozů Healey svým měkkým a prošívaným
čalouněním. Je to elegantní nástroj pro
moderní život.

150 LET
WALTER KNOLL

LIZ
Elegantní styl, komfort, pestré barvy
a high-tech materiály vyvinuté pro letectví na
konstrukci i na textilii – to je židle Liz.

WALTER KNOLL. ZNAČKA, KTERÁ V ROCE 1865 ZAČALA VE
STUTTGARTU FUNGOVAT JAKO OBCHOD S KŮŽÍ, JE DNES
ZNAČKOU NÁBYTKU MODERNÍ DOBY, KTERÁ SE NA SVÉ
150 LETÉ CESTĚ ZAPSALA DO HISTORIE NÁBYTKU NEJEN
KLASICKÝMI KOUSKY, ALE I AVANTGARDNÍMI IKONAMI.
Tama

SEITO
Ke stolu! Pokyn, ke kterém stůl Seito od
Walter Knoll přímo vybízí. Je jako socha.
Deska z křemene, nohy z masivního dřeva,
elegantní a čisté linie. Je radost si k takovému
stolu přisednout.

Jaan Living

COR

COR
ZNAČKA COR PŘEDSTAVILA NA
VELETRHU IMM COLOGNE NOVÉ
MODELY PRO ROK 2015
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ZNAČKA COR UVEDLA NA KOLÍNSKÉM
VELETRHU HNED NĚKOLIK NOVINEK
V SEZENÍ. COR ZNAMENÁ SVOBODU
OBKLOPIT SE NÁBYTKEM, KTERÝ JE
KRÁSNÝ, POHODLNÝ A SPLŇUJE VAŠE
NEJNITERNĚJŠÍ POTŘEBY. AŤ JSTE
DOMA V SOUKROMÉM PROSTŘEDÍ,
NEBO NA VAŠEM PRACOVIŠTI –
POŽADAVKY NA KOMFORT BUDOU
VŠUDE STEJNÉ. U NAVRHOVÁNÍ
NÁBYTKU, KTERÝ BUDE TOTO
KRITÉRIUM SPLŇOVAT, BÝVÁ VŽDY
VELKOU VÝZVOU DESIGN ŽIDLE.
CORDIA
Nové modely, navržené stuttgartskou dvojicí
designérů Jehs + Laub, rozšířily stávající rodinu
COR o čalouněné židle Cordia. Jsou kombinací estetického komfortu a ergonomického designu. Charakteristická pro židli je její čalouněná skořepina. Má elegantní područky, stavitelné
do dvou různých výšek a naklápěcí mechanismus. Spodní konstrukce je tvořena hliníkovým
chromovaným nebo lakovaným rámem a pod-

noží – sdruženou nebo s kolečky. Čalounění
lze individuálně přizpůsobit různými barvami
a materiály. Židle může dobře sloužit u jídelního stolu, stejně jako v pracovně.
ROC
Téměř až hravý design této čalouněné židle pochází z dílny návrháře Uweho Fischera. Čalounění konstrukce oblých tvarů tvoří kůže nebo
látky různých barev. Židle se vyrábí ve dvou výškách opěráku – nižší nebo vysoká. Podnož je
tvořena dvěma protilehlými hliníkovými sponami, v leštěném nebo barevně lakovaném provedení. Svým vzhledem je natolik univerzální, že může být doma kdekoliv. Doma, v bistru,
v pracovně, u jídelního stolu nebo v obývacím
pokoji.
FINO
Udržitelné nápady dokážou urazit dlouhou
cestu. Důkazem toho je vývoj nejúspěšnější židle značky COR – Fino. Ta se pro rok 2015
stála ještě více pohodlnou, především díky vyššímu opěráku a nové konstrukci sedáku. Svého

osobního favorita Fino si můžete navrhnout jak
v kůži, tak látce.
MELL LOUNGE
Mell Lounge není jen sofa a křeslo, ale také jsou
to polštáře a doplněk, který může sloužit jako,
taburet stejně tak i odkládací stolek. Univerzální nábytek, ideální pro obývací pokoje i salonky,
nabízí ležérní i elegantní pohodlí. Pod design se
opět podepsalo studio Jehs + Laub.
CONIC
Jídelní stůl Conic je ódou na základní geometrické tvary: deska oválná nebo kulatá a kuželovitá základna. Jeho podstavec je vyroben
z minerálního materiálu Cristalplant, který je
snadno otíratelný. Lakovaná nebo dýhovaná
MDF deska je zkosen kolem svého obvodu. Novinkou pro rok 2015 jsou možnosti provedení
desky nejen v přírodních dýhách, jako je tmavý dub a ořech, ale i výběr z laků ve všech odstínech RAL.

COR
Precizní, kvalitní, německé… Tři slova
charakterizují značku COR, jež se proslavila
především v oblasti sedacího nábytku. Dokonalé
řemeslné zpracování, inspirativní design a široká
variabilita sestav přinášejí CORu dlouhodobou
oblibu: například řada Conseta letos slaví již
půl století nepřetržité výroby. Nábytek COR
je oceněný řadou prestižních cen a již více než
pět desetiletí ho najdete v obytných i veřejných
interiérech po celém světě.

www.cor.de
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NA MÍRU VAŠEMU SPÁNKU

POSTELE SCHRAMM JIŽ OD ROKU
1923 PŘINÁŠÍ DO LOŽNIC CELÉHO
SVĚTA NEZAPOMENUTELNÝ
KOMFORT A LUXUS.
Vynikají kvalitou za použití čistě přírodních
materiálů. Nabízí široký výběr z několika typů
postelí, širokou škálu potahových látek, kůží
i podnoží. Každá postel a matrace je vyráběna
na míru, přesně podle vašich spacích návyků.
Matrace jsou přizpůsobené hmotnosti a anatomii člověka a na rozdíl od jiných vysokých postelí s pružinovými matracemi vynikají také příznivou cenou.
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Luxus postelí Schramm zdůrazní německé prošívané polštáře a přikrývky, které již od roku
1920 vyrábí značka Mühldorfer. Jsou plněny
výběrem z husího a kajčího peří nejvyšší kvality. Ušlechtilé vlastnosti Mühldorfer jdou v souladu s nejvyššími ekologickými normami a jsou
hodnoceny jako nejlepší polštáře a přikrývky na
světě. O kvalitě svých výrobků přesvědčila firma Mühldorfer nejen své privátní zákazníky, ale
také přední světové hotelové řetězce. Nedílnou
součástí ložnice je také ložní prádlo.
To pravé pro pokrývky Mühldorfer je od německé značky Luiz, které získává věhlas už po

čtyři desetiletí. Nejlepší řemeslo, které je založeno na pečlivém výběru materiálů a jejich zpracování, nadčasový design s cílem pozvednout
domovy svých zákazníků luxusním produktem
a standardy nejvyšší kvality jsou parametry, které se skrývají pod značkou Luiz.
V showroomu STOPKA vybavíte svou ložnici
těmi nejlepšími značkami. Kromě postelí, polštářů, pokrývek a ložního prádla vám naši bytoví
designéři pomohou vybrat i zkombinovat ostatní bytový textil, jakou jsou záclony, závěsy, dekorativní polštáře či koberce.
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NA MÍRU
VAŠEMU
SPÁNKU

DEDON

ZAHRADA
S NOVINKAMI
ZNAČKY DEDON
HLEDÁTE-LI PRO SVŮJ DOMOV VENKOVNÍ NÁBYTEK
LUXUSNÍ KVALITY, NAJDETE JEJ V SHOWROOMU
STOPKA U NĚMECKÉ ZNAČKY DEDON.

SWINGREST
SE ROZRŮSTÁ
S jarem tu máme nové přírůstky v rodině
SWINGREST. K závěsnému a volně
stojícímu Swingrestu nyní patří nově
i jedno a dvoumístné sezení.

Ta jako první převedla umělé vlákno ze syntetické pryskyřice do podoby
venkovního nábytku. Produkty DEDON vynikají moderním designem,
jedinečnými vlastnostmi a zároveň je jejich výroba šetrná k životnímu
prostředí. Nábytek DEDON láká k báječnému odpočinku a může být také
skvělým solitérem na vaší zahradě, u bazénu či na terase. Pro jaro 2015 jsme
pro vás vybrali z kolekce DEDON tyto svěží novinky.

DALA LOVESEAT
Kolekci DALA uvedl designér Stephen Burks na
veletrhu Salone del Mobile již v roce 2012. Nyní
představuje nové, rozvolněné kruhové sezení DALA
Loveseat, které přináší komfort v podobě polštářů
a doteku nových barev.
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TANGO TANČÍ V NOVÝCH BARVÁCH
Plynulé linie a rytmický výplet vždy charakterizovaly kolekci
Tango od Richarda Friniera, ale její nová barva
a jemný odstín Basalto předvádí tanec jako nikdy předtím.

www.dedon.de

STOPKA RELAXATION ZONES
ZAHRADNÍ ALTÁN

LOUNGE
ZAHRADNÍ ALTÁN

• Vnější rozměr – 216 x 216 cm
• Výška – 270 cm
• Plocha lůžka – 200 x 200 cm
• Nosnost 300 kg
• Materiál :
- konstrukce – hliník
- povrchová úprava – komaxit
- střecha – tkanina s impregnací
s extra vysokou odolností
- podlážka matrace – dřevoplast
- matrace – polyuretan

SUMMER HOUSE
• Vnější rozměr – 266 x 266 cm
• Výška – 225 cm
• Plocha podlahy – 250 x 250 cm
• Materiál :
- konstrukce – hliník
- povrchová úprava – komaxit
- střecha – tkanina s impregnací
s extra vysokou odolností
- podlaha – dřevoplast
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ZAHRADNÍ ALTÁN

SWING
• Vnější rozměr – 216 x 216 cm
• Výška – 270 cm
• Plocha podlahy – 200 x 200 cm
• Nosnost houpačky 270 kg
• Materiál :
- konstrukce – hliník
- povrchová úprava – komaxit
- střecha – tkanina s impregnací
s extra vysokou odolností
- podlaha – dřevoplast

STOPKA
RELAXATION ZONES
ZAHRADNÍ ALTÁNY Z ŘADY STOPKA EXCLUSIVE LIVING VÁM
PŘINÁŠÍ MODERNÍ DESIGN DO VAŠÍ ZAHRADY S VELKOU
MOŽNOSTÍ INDIVIDUALIZACE DLE VAŠICH PŘEDSTAV
A PŘÁNÍ. MEZI NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI PATŘÍ ZEJMÉNA MODERNÍ
DESIGN, POUŽITÉ MATERIÁLY, KVALITA ZPRACOVÁNÍ,
VARIABILITA, PEVNOST KONSTRUKCE, SNADNÁ A RYCHLÁ
MONTÁŽ PROVÁDĚNÁ PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM, MOŽNOST
VYROVNAT TERÉNNÍ NEROVNOSTI.

CHARAKTERISTIKA ALTÁNŮ:
Barevné provedení konstrukce ve všech barvách RAL.
•
Střecha ve tvaru jehlanu dobře odolá dešti, plochá střecha vytváří příjemnou stinnou oázu.
•
Boční zastínění altánu závěsy v široké škále barev nebo ze speciálního protitelepného materiálu.
Všechny alternativy jsou k vidění na naší prodejně
Premium Outlet Stopka v Roztokách.
V případě zájmu kontaktujte pana Malečka
+420 722 914 700, malecek@stopka.cz
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Značka Walter Knoll vybavila svými produkty aktivní dům B10 – inovativní a udržitelný výzkumný projekt ve slavném stuttgartském sídlišti Weissenhof.

SLUŽBY PRO ARCHITEKTY

STOPKA:
PODPORA
PRO ARCHITEKTY

„Dveře, posuvné panely, regály, šatny… to vše v nejvyšším standardu současného bydlení.“

DLOUHODOBĚ
SPOLUPRACUJEME S MNOHA
ARCHITEKTONICKÝMI
ATELIÉRY A DESIGNÉRY
V OBLASTI INTERIÉRŮ.
Navštivte samostatnou sekci našeho webu,
kde najdete :
Přístup k databázi katalogů, vzorků
a 2D/3D modelů
•
Možnost zapůjčení vzorků a tištěných katalogů
•
Technickou a organizační podporu
Vašich projektů
•
Prostor pro nezávislá jednání
v našem showroomu
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arch.stopka.cz

NOVINKY MIELE 2015

POKUD JDE O NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ
PŘÍSTROJE NA VAŘENÍ, JE SPORÁK
JASNÁ JEDNIČKA. NAPÍNAVÉ TO BUDE
U POMYSLNÉHO DRUHÉHO MÍSTA.
ZDE ZATÍM VEDE MIKROVLNA, ALE
NASTUPUJÍ I PARNÍ TROUBY.
Z DŮVODŮ ÚSPORY MÍSTA JE TO PAK
ČASTO „BUĎ, ANEBO“. TOTO DILEMA
NYNÍ POMŮŽE VYŘEŠIT ZCELA
NOVĚ ZKONSTRUOVANÝ VESTAVNÝ
PŘÍSTROJ MIELE – PARNÍ TROUBA
S MIKROVLNOU DGM 6800.
Na výrobu páry využívá Miele technologii MultiSteam, stejně jako u ostatních parních trub –
s výkonným externím výrobníkem páry (3,3 kW)
a osmi parními vstupy na zadní stěně ohřevného prostoru pro rychlou a rovnoměrnou výrobu
a rozdělení páry. Mikrovlnný výkon lze nasta-
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vit na sedm stupňů (max. 1 000 W). Specialitami jsou funkce Quick-Start (například pro
ohřátí kakaa na stisknutí tlačítka) a automatický
program na popcorn.
Parní trouba s mikrovlnou DGM 6800 má
všechny benefity špičkového modelu parní
trouby. To zahrnuje více než 150 automatických programů, které lze rychle zpřístupnit pomocí M Touch displeje s vyhledávací funkcí.
Uživatelé mohou vytvořit a uložit až 20 vlastních programů. Vytváření vlastních programů
má u DGM 6800 praktický užitek navíc, neboť
kombinace obou provozních způsobů spojuje rychlost mikrovlny s vynikající kvalitou pokrmů připravených v parní troubě. Možné je
například šetrné rozmrazování a rovnoměrné
ohřívání jedním postupem. Kdo chce připravit zmrazenou hustou polévku, uloží čtyři kro-

ky jako vlastní program, který je tvořen střídavě mikrovlnným provozem a přípravou v páře.
I při jednoduchém ohřívání může mít sled páry
a mikrovlnné energie smysl, protože jídla tak
snadno nevyschnou. Návod k obsluze přístroje DGM 6800 obsahuje první příklady užitečné
kombinace provozních způsobů vaření v páře
a mikrovlny.
Nová parní trouba s mikrovlnou od Miele je
vhodná pro vestavbu do výklenku širokého
45 cm. K dostání je v designové řadě PureLine
v provedení nerezové oceli CleanSteel, a v barvách obsidiánově černá, briliantově bílá a Havana hnědá. K vybavení patří čtyři napařovací misky z nerez oceli, rošt, skleněná záchytná
miska, dvě odvápňovací tablety a kuchařka pro
vaření v páře.
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NOVINKY
MIELE 2015
HORKÁ PÁRA SE POTKÁVÁ S RYCHLOU VLNOU

NOVINKY MIELE 2015

TO NEJLEPŠÍ OD MIELE – NOVÁ
ŘADA XL TRONIC
Nová řada spotřebičů XL Tronic je péče o prádlo,
která udává měřítka. Nová automatická pračka
Miele W1 a sušička Miele T1 propojují znaky kvality,
které byly doposud neslučitelné. Jsou obdivuhodně
výkonné a zároveň neskutečně úsporné. Nabízí
mnoho inteligentních programů, a přesto je jejich
obsluha velmi jednoduchá a komfortní. Spojují
jedinečné inovativní funkce s osvědčenou kvalitou
a dlouhou životností.
Zapojením do chytré domácnosti Miele@home
můžete tyto přístroje začlenit do systému řízení
inteligentních domů a s novou aplikací
Miele@mobile je můžete ovládat a kontrolovat,
i když jste právě na cestách.
Kromě již známých funkcí, jako je např. CapDosing,
TwinDos a voštinový buben SoftSteam nabízí nový
model pračky Miele vylepšenou funkci PowerWash
2.0, díky které pračka pere až o 40 % úsporněji než
energetická třída A+++.
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NAŠE
SLUŽBY

NÁVRHY A REALIZACE KOMPLETNÍCH
INTERIÉRŮ A KUCHYNÍ
Kvalitní bydlení netvoří jen exkluzivní lokalita, ale také originalita, výjimečnost a váš vlastní
styl. Společně s Vámi dokážeme uskutečnit touhu po změně a přenést do interiéru Vaše životní
potřeby a hodnoty. S pochopením pro Vaše potřeby a individuální péčí naplánujeme přívětivý
domov a zajistíme Vám to nejlepší interiérové
poradenství. Nechte se inspirovat návrhy našich
bytových architektů a proměňte své sny o bydlení v realitu. Projděte s námi krok za krokem cestu k novému interiéru.

domov tak uvidíte dříve, než začnete s realizací.
Víme, že celek je víc než pouhý součet částí. Proto se budeme věnovat i sebemenšímu detailu.

nost vyzkoušet si vše osobně. Jednou z našich
předností je také široký výběr potahových materiálů, díky nimž bude Váš nábytek jedinečný.

REALIZACE
Preciznost, dodržení termínů, technická profesionalita a důraz na detail jsou to, co z našeho
týmu dělá špičku i v těch nejnáročnějších realizacích interiérů. Připočtěte naše dlouholeté
zkušenosti a stovky realizovaných projektů
a máte důvěryhodného a odpovědného partnera pro váš interiér. Díky vlastní dopravě, montážním týmům a praxí v komunikaci s dodavateli stavby dosáhneme vždy perfektního výsledku.

NADSTANDARDNÍ SERVIS
Využijte služeb našich architektů, kteří vám pomohou nejen zakomponovat vybraný nábytek
do stávajícího interiéru, ale s radostí vám poskytnou nadstandardní servis, jehož součástí je
po dohodě i možnost vyzkoušení originálního
designu přímo u vás doma.

ANALÝZA
Nejprve společně popíšeme váš vkus, životní
styl i nároky na interiér. Budeme pečlivě analyzovat, co od vašeho bytu nebo domu očekáváte.
Díky dlouholetým zkušenostem a know-how
našich architektů vaše představy dostanou konkrétní podobu i časový plán. Vstupní analýza je
prvním krokem k úspěšné realizaci interiéru.

POPRODEJNÍ SERVIS
Předvedením a předáním dokonalého bydlení pro nás spolupráce nekončí. STOPKA je pro
Vás garancí i v případě řešení nečekaného problému. Jsme připraveni poskytnout pomocnou
ruku, ať už se jedná o obsluhu přístroje či údržbu nábytku. Vše pro Vaši spokojenost.

STUDIE
Vaše přání, sny i požadavky přetavíme do dispozičního i barevného řešení nového interiéru.
Architekt vám připraví i několik variant a provede vás budoucím prostředím. Navrhne barevné a materiálové kombinace a celkový koncept
interiéru i jeho detaily. Studie vám tak pomůže
se zorientovat a představit si budoucí podobu
interiéru.

STYLOVÉ VYBAVOVÁNÍ INTERIÉRŮ
Nechte se v showroomech STOPKA provést
pečlivě vyladěnými expozicemi designového
nábytku a seznamte se s tím, jaké služby Vám
nabízíme. Naši specialisté Vám poskytnou tu
nejvyšší péči od ukázek nejnovějších trendů,
přes možnost osobního vyzkoušení až po architektonické zakomponování do Vašeho stávajícího interiéru.

CELKOVÝ NÁVRH A VIZUALIZACE
Na studii pak společně navážeme komplexním
návrhem vašeho prostoru. Od našich specialistů obdržíte detailní technický projekt všech profesí, rozpočet i realistické vizualizace. Váš nový

NECHTE SE INSPIROVAT
V showroomech STOPKA naleznete výběr
z novinek renomovaných světových značek.
Provedou vás zkušení profesionálové pečlivě
sledující současné trendy a Vy budete mít mož-

OD VÝROBCE AŽ DO INTERIÉRU
Naši specialisté přistupují k vašemu nábytku
s tou největší péčí. Zboží skladujeme v odpovídajících podmínkách ve vlastních skladech
a přepravu k vám zajišťujeme vlastními nábytkovými automobily. Jsme schopni řešit i ty nejnáročnější stěhovací služby nebo v případě vaší
potřeby dočasně uschovat zboží ve skladu.
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NOC BENTLEY V SHOWROOMU
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NOC BENTLEY
V SHOWROOMU
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