
Luxusný nábytok  &  interiéry



o umeLeckom dieLe

„Krása a túžba po tvorbe, ktorá ju stelesňuje, sú neoddeliteľné od človeka, 

bez nich nenájde veľa radosti na zemi. Človek túži po kráse, nájde ju 

a bez akýchkoľvek podmienok ju prijíma len preto, lebo ide o krásu, 

so zbožnosťou padá pred ňou na kolená, nepýta sa, na čo sa dá použiť 

a čo sa za ňu dá kúpiť.”

/Fiodor Michajlovič Dostojevskij/
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FiLozoFia tvorby 

Nájdenie vhodného pomeru vedie k  dokonalému celku.

Vzťahuje sa to na umiestnenie našich výrobkov v priestore,

na použitie veľkých hmôt a vzdušných prvkov,

na pomer medzi meniacimi sa dekoratívnymi a jednoduchými plochami,

na rytmus striedania obloženia steny a nábytku.

Ak ho budeme správne aplikovať, z akéhokoľvek   

priestoru vytvoríme umelecké dielo.

„Nepatrný rozdiel skrášľuje alebo vyvoláva nespokojnosť.”  

/Denis Diderot/

„Interiér je dokonalý, keď je prepracovaný, vytvára čistý celok a čo sa týka detailov,  

keď sú osobité a rôznorodé.” 

/Wenga manufacture/
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Ale čo to v skutočnosti znamená?

Tvoríme v štýle, ktorý odzrkadľuje vkus modernej doby, avšak inšpiruje sa aj prvkami sta-

rých klasických štýlov: vnesieme do našich interiérov vlnovité nohy a bohato vzorkované 

textílie charakteristické pre obdobie baroka, alebo typické kolieska štýlu art deco, jeho 

stupňovitosť a zvieracie motívy. Každý štýl je pekný a inšpirovať sa dá v prvkoch každej 

doby za predpokladu, že ich budeme vkusne aplikovať. Pridržiavame sa jediného správne-

ho smeru a to vysokej úrovne prevedenia!

A vďaka čomu sa to stáva luxusom? Samozrejme vďaka kvalite a jedinečnosti.

Kvalita je hmatateľná, nepotrebuje vysvetlenie. Jedinečnosť sa realizuje vtedy, keď niekto 

vkročí do našej predvádzacej siene a má pocit, že „ešte nikde som nič podobné nevidel”. 

Respektíve vtedy, keď si u nás osobne vyberie materiály a riešenia, pomocou ktorých  

vyhotovíme iba jeho nábytok. A o pár týždňov bude jeho domov obohatený nábytkom,  

z ktorého na celom svete je iba ten jeden exemplár.

Náš nábytok ožije vďaka tomu, že sa dostane na miesto, kde dokáže stelesniť vkus a túžby 

ľudí, ktorí ho prijímajú s láskou a dennodenne  im prináša radosť.

JeDálNe

Náš šTýl:  
moderný Luxus
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„Kupujúci časom zabudnú na cenu, 

avšak kvalitu si pamätajú.” 

/Gucci/

NábyToK Do obýVAčKy
„Zdá sa, že dokonalosť sa nedosahuje vtedy, keď už niet čo pridávať,  

ale vtedy, keď už nie je čo uberať” 

/Antoine de Saint-exupéry/

Priemerný návrhár nábytku navrhuje preto, 

aby mohol žiť, my žijeme preto, aby sme 

mohli navrhovať. 

Každý deň nám prináša inovačné výzvy,  

ktoré prijímame s odvahou. V odvahe je sila 

a čaro, čo nám pomôže zdolať prekážky.
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„Mimoriadny a na mieru šitý luxusný design je vždy jedinečným dielom, 

nie je ho možné realizovať na základe receptu.”  

/Wenga manufacture/

JeDiNečNoSť 

keď sa myšlienky a činy oslobodia od tyranie rutiny
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KRišTáľoVé luSTRe

Kto nevyskúša nemožné, možné nikdy nedosiahne.

/Johann Wolfgang von Goethe/
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iNšPiRáciA 

vnuknutie, podnet, pohnútka

manuFaktúra 

majstrovské dielo, dokonalosť
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„Nie je skutočným luxusným nábytkom to, čoho sa človek nechce dotknúť.”

/Wenga manufacture/

„Luxus je mimoriadne jemná odmena zmyslov.” 

/David Hume/
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vysoký doraz kladieme na jedinečné povrchy materiálov, rôzne štruktúry,  

harmónie variácií mäkkých a tvrdých povrchov
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„Luxus musí byť pohodlný, inak to už nie je luxus.”  

/Gabrielle coco chanel/

NábyToK Do SPálNe
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Luxus

dokonalá kvalita
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šatníky
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NAše PReDVáDzAcie SieNe

KOŠICE

BUBI-GOLD CENTER

buzinská 581. Košice-šaca 04015

info: +421 918 816 992

info@wenga.sk

www.wenga.sk

TÖRÖKBÁLINT

MAXCity Lakberendezési áruház

2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a Fsz. 009

objednávky a informácie: +36 30 566 4633

wenga@wenga.hu

www.wenga.hu

PReDSieNe   
&  

okrasné steny

uMeNie PRiVíTANiA NáVšTeVy 

nie je dôležité to, s akými pocitmi k vám prichádza hosť, 

ale s akými od vás odchádza

21



www.wenga.sk


