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The no.3 chair with its organic rounded edges as 
well as a clearly geometric shape represents a new 
possibility of using sitting furniture in private and 
also public interiors. The shell surrounds user’s 
body and offers him “an intimate space” – soft 
inside and solid on the surface. The No.3 chair is 
available in interior and also exterior version. The 
version “No.3 garden” is designed for the outdoor 
usage. This chair has removable padding and can 
be used also without upholstery. The upholstery is 
manufactured of UV resistant fabric.

Křeslo No.3 se svým organickým zaoblením hran a 
přesto jasně čitelnou geometrickou formou zastupuje 
nové možnosti využití sedacího nábytku v soukromých a 
zároveň i veřejných interiérech. Stavba křesla obklopující 
tělo vytváří společně s použitými materiály jakýsi “intimní 
prostor“ – uvnitř měkký a na povrchu pevný. No.3 se 
vyrábí jak v interiérovém tak v exteriérovém provedení. 
Zahradní křeslo „No.3 garden“ je vybaveno snímatelným 
čalouněním z materiálu odolného proti UV záření.
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versions verze

KoStra
sklolaminátová skořepina - bílá / černá 
/ červená

NoHY
ocel, povrchová úprava - bílá / černá / 
červená

potaH
interiérová verze - nesnímatelný, výběr 
bez omezení
exteriérová verze - snímatelný, materiál 
odolný proti UV záření

VÝpLŇ
polyuretan, rouno

VErZE
interiér/exteriér

FRAME
fiberglass shell - white / black 
/ red

LEG
steel, surface finish - white /
black / red

UPHOLSTERING
interior version - unremovable, 
unlimited choice of fabrics
exterior version - removable, 
fabrics with UV protection

FILLING
wadding

VERSION
interior/exterior

specifications    specifikace



Shape of the Wok chair is based on Scandinavian 
seating furniture style of the ´60s. Wok has the 
subtle upholstered fiberglass shell and the light-
weight metal legs available in different colours.

tvarově zajímavé křeslo Wok vychází ze skandinávského 
sedacího nábytku 60. let. Subtilní laminátová skořepina 
je celočalouněná, lehké kovové nohy jsou k dispozici v 
různých barvách.
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KoStra
sklolaminátová skořepina

VÝpLŇ
pěnová pryž

potaH
nesnímatelný 
látka - výběr s omezením
kůže - ne

KoVoVÉ ČÁStI
ocel, povrchová úprava - bílá / černá / 
červená

FRAME
fiberglass shell

FILLING
foam rubber

UPHOLSTERING
unremovable 
fabric - limited choice 
leader - no

METAL PARTS
steel, surface finish - white / 
black / red

versions verzespecifications    specifikace



Name of the Fuga chair is inspired by organ music 
of Johann Sebastian Bach. Due to the high back-
rest and well-appointed seat this wing chair offers 
very comfortable sitting. The side headrests of 
this armchair provide acoustic and visual shield. 
They give the user the opportunity to escape from 
outside world and concentrate on reading. For 
relaxation with outstretched legs serves the pouf.

Název křesla je inspirován varhanní hudbou Johanna 
Sebastiana Bacha. při poslechu jeho skladby toccata a 
Fuga D moll, BWV 565, vznikaly první skici konceptu. Ušák 
nabízí díky vysokému opěráku a komfortnímu sedáku velmi 
pohodlné sezení. K vysokému pohodlí přispívají i loketní 
opěrky. Boční opěrky hlavy akusticky i vizuálně odstiňují 
a poskytují tak uživateli možnost uniknout okolnímu světu 
a soustředěně číst nebo odpočívat. Součástí návrhu je i 
taburet pro odpočinek v pololeže s nataženými nohami.
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KoStra
dřevěná

prUžENí
sedací rámy vypružené pomocí 
pryžtextilních popruhů

VÝpLŇ
polyuretan, tvarové dílce s rozdílnou hus-
totou a tvrdostí pro docílení pohodlného 
sezení

potaH
nesnímatelný
látka - výběr s omezením
kůže - ne

poDrUČKa
varianta - ocelová s barevnou úpravou

VErZE
otočná / neotočná
s područkami / bez područek

FRAME
wood

SPRINGING
rubber - textile straps

FILLING
polyuretane - eurofoam, shaped 
workpieces with different density 
and hardness in order to achieve 
comfortable sitting

UPHOLSTERING
unremovable
fabric - limited choice
leather - no

ARMREST
metal - colour surface finish

TYPE
swivel / non-swivel
with armrests / without armrests

specifications    specifikace versions verze



The product is designed as a combination of two 
cultures - Mongolian horse saddle and European 
rocking chair. This creates an active and atypical 
seat, which is funny and unconventional. It can 
serve both at home and in public areas.

produkt je navržen jako spojení dvou kultur - mongol-
ského koňského sedla a evropského houpacího křesla. 
tím vzniká aktivní a atypické sezení, které je zábavné, 
neklidné a nekonvenční. Může sloužit jak v domácím 
prostředí, tak i ve veřejných prostorách.

design_Anar Davaasambuu
Nomad



versions verze

KoStra
dřevěná

VÝpLŇ
polyuretan

potaH
nesnímatelný
látka - výběr s omezením

KoVoVÉ ČÁStI
ocel - povrchová úprava elektroforéza - 
poWCroN

VErZE
houpací

FRAME
wood

FILLING
polyuretane - eurofoam

UPHOLSTERING
unremovable
fabric - limited choice

METAL PARTS
steel - surface finish POW-
CRON

TYPE
rocking

specifications    specifikace



Shaggy is a pouf inspired by a haystack. This pro-
duct combines formal simplicity and playfulness, 
functionality and a clear ideological intent, which 
is trying to transfer a piece of nature and typical 
rural scenery into our homes. Shaggy is produced 
in two sizes. Lightweight, hollow plastic skeleton 
allows convenient stacking of this product.

taburet Shaggy je inspirovaný stohem sena. V tomto 
produktu se pojí formální jednoduchost a hravost,
funkčnost a jasný ideový záměr, kterým je snaha o 
přenesení kousku přírody a typické kulisy venkova do
našich příbytků. Shaggy vychází ze dvou proporčních 
variant. Lehká plastová kostra je dutá, což umožňuje
praktickou stohovatelnost produktu.
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versions verze

KoStra
plastová

VÝpLŇ
polyuretan

potaH
snímatelný
látka - výběr s omezením
kůže - ano

FRAME
plastic

FILLING
polyuretane

UPHOLSTERING
removable
fabric - limited choice 
leather - yes

specifications    specifikace



Baret is a deep feather sofa, which is suitable 
for people who prefer a lounging rather than an 
upright sitting position. The sofa includes the set 
of 8 feather pillows of various sizes, which allows 
the user to adjust their relaxing position according 
to their needs.

Čalouněná sedací souprava s hlubokým sedem a 
péřovou výplní. Model Baret je ideální typ pohovky pro
ty, kteří preferují spíše polehávání před vzpřímeným 
sezením. Součástí je set osmi péřových polštářů o 
různých velikostech, které lze volně variovat a přizpůsobit 
si tak požadovaný pocit odpočinku.
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versions verze

KoStra
dřevěná

prUžENí
sedací rámy vypružené pomocí 
pryžtextilních popruhů

VÝpLŇ
polyuretan + peří

potaH
snímatelný
látka - výběr bez omezení
kůže - ne

NoHa
plast

VErZE
nerozkládací

FRAME
wood

SPRINGING
rubber - textile straps

FILLING
polyurethane + feather

UPHOLSTERING
removable
fabric - unlimited choice
leather - no

LEG
plastic

VERSION
non-folding

specifications    specifikace
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