
Ten pravý čas 
pro pohodlí...



Sezení pro život

V Polstrinu vnímáme posezení jako příjemnou součást každého dne. 

Chceme, aby Vám správné a vhodné sezení vždy přinášelo pocit komfortu, uvolnění a maximální pohodlí. 

Pouze zdravý odpočinek totiž umožňuje načerpání nové energie a tak dává prostor novým prožitkům.

Vznik každé sedací soupravy u nás pramení nejen z nápadu designéra a touze po jedinečnosti, ale 

současně z požadavku na vysokou funkčnost. Tuto dokonalou symbiózu pak dále rozvíjí maximální 

pohodlí a lehkost vnímání výrobku, který většinou hraje hlavní roli v interiéru. 

V Polstrinu tvoříme nábytek pro lidi, kteří vnímají svůj čas velmi zodpovědně, proto mají vysoké 

požadavky na jeho prožití. Pro ty, kteří jsou otevřeni změnám, novým řešením, myslí na budoucnost 

a současně oceňují trvalé hodnoty. Respektujeme jejich životní styl, který se promítá do naší filosofie.

Pohovky Polstrin nabízejí maximální pohodlí díky důmyslné ergonomii. Očekávanou nadčasovost jim 

přináší čistý design, dokonalé zpracování každého detailu i materiály prvotřídní kvality. 

Jsou sebevědomým prvkem moderního interiéru a jeho proměn v čase. 

Design, vysoká funkčnost
  a prvotřídní kvalita
         v dokonalé symbióze
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Z touhy po dokonalosti
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Órión
Fénix



sedací souprava  
    pro náročné a nekompromisní požadavky

Fénix
design: Studio Polstrin
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Fénix
design: Studio Polstrin

8 9

Dopřejte prostoru jedinečnost…
Moderní a jasně definované linie, bytelná konstrukce a použití kvalitních výplní i potahových materiálů dávají Fénixu do vínku dlouhý život. 
Linie, které po čase rozhodně neomrzí a které se tak snadno neokoukají. Fénix umí vyhovět každému interiéru. Nadčasový design pak 
Fénixe nechá vyniknout v každém prostoru. Jako solitér svou nenápadnou elegancí vhodně doplní i menší útulný prostor a v rozlehlých 
obytných prostorech se rohové sestavy stávají nepřehlédnutelné.

Oddejte se svému pohodlí...
Fénix se díky svému vyššímu opěráku řadí mezi velmi pohodlné a komfortní 
modely. K pocitu pohodlí přispívá přírodní peří nebo studená vysoce elastická 
pěna, které jsou použity ve vnitřních výplních sedáků a opěráků.
Pohodlnost a měkkost sedací soupravy umocňuje i možnost přizpůsobit 
si ergonomii sezení pomocí polohovatelných systémů, které jsou umístěny 
v opěrákových polštářích a područkách.

Popusťte uzdu své fantazii...
Vaší kreativitě se meze nekladou. Fénix můžete „obléci“ do široké řady 
potahových materiálů v různých dezénech. Jeho výraz se stane zrcadlem 
vaší osobnosti. Nebojte se hledat a experimentovat, nebojte se sedačku 
doplnit jemným akcentem třeba jen zajímavou volbou polštářků.
Jako solitér se k sedačce velmi dobře hodí křesí lko HEKTOR.
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Órión
design: Studio Polstrin



Órión
design: Studio Polstrin
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Pro všechny, kteří milují pohodlí. Variabilní souprava nabízí celou škálu prvků pro komfortní odpočinek. Můžete 
si vybrat z několika samostatných modulů, které lze rozkládat, nebo měnit jejich hloubku. Oceníte také polohovací opěráky i možnosti 
výsuvů sedáků. Vysoká variabilita pohovky umožňuje splnit individuální požadavky každého uživatele včetně nároků na prostor.  
Model Órión zaujme ozdobným prošitím, které vytváří působivý a dokonale propracovaný detail.



Arkas
Pergamon

Tiber

Design a funkčnost.
       V dokonalé symbióze. 
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Arkas
design: Studio Polstrin
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Na kolekci potahových 
látek "MOSAIK" 
poskytujeme pětiletou 
záruku!

LET ZÁRUKA
YEARS GUARANTY

Pro každodenní spaní i příjemné sezení. Kvalitní pěnová matrace, snadné a rychlé rozkládání umožní 
maximální požitek ze spánku nejen v malém bytě. Arkas je standardně dodáván s péřovými opěrákovými polštáři. Pro maximální pohodlí 
si můžete zvolit přídavnou opěrku hlavy. Pohovku Arkas můžete také doplnit o výsuvná kolečka pro snadnou manipulaci a úklid.



Pergamon
design: Studio Polstrin
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Skladná, víceúčelová pohovka s variabilním uspořádáním je vhodná do bytů 
i komerčních interiérů. Umožňuje pohodlné sezení i spaní. Pokud ji chcete využít pro každodenní spaní, doporučujeme zvolit matraci 
v pěnovém provedení. Oceníte snadné rozkládání i úložný prostor. Sestavu můžete doplnit samostatným křeslem nebo taburetem 
v několika velikostech.

Rozkládací dí l 
v lůžkové úpravě

Úložný prostor 
s jednoduchou manipulací



Tiber
design: Studio Polstrin
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Úspěšný a osvědčený model s mnoha funkcemi. Díky pevnějšímu a vyššímu sedáku je tato 
sedačka oblíbena především pro ty, kteří mají rádi tužší sezení. Tužší sedák také umožňuje snadné a pohodlné vstávání z pohovky. Tiber 
také nabízí široký výběr rozkládacích dí lů a dí lů s úložnými prostory.

Sedací souprava na 
fotografiích je potažena 
látkou z kolekce "VISION".

SNADNÁ ÚDRŽBA
EASY CARE



22 23Materiál VISION
Máte doma malé výtvarníky, kteří kreslí všude aniž byste to stačili postřehnout? Nebo jste větší domácnost  
a na pohovce je pořád plno? 
V tomto případě Vám život usnadní kolekce látek VISION. Jde o speciální voděodolné textilie, které můžete 
jednoduše čistit. Jakékoli ušpinění snadno odstraníte vodou a měkkým hadříkem. 
Potahové látky z kolekce VISION skvěle vypadají, jsou pří jemné na omak a můžete si zvolit z široké barevné škály.

1.   Naneste malé množství vody. Nechejte působit  / 2.   Odsajte měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem  / 
3.   V případě potřeby opakujte proces do úplného odstranění znečištění

1.

2.

3.

Nechtěná kresba?

SNADNÁ ÚDRŽBA
EASY CARE



Jednoduše komfort. Kdykoli. 
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Ikarus
Kery

Phontos
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Ikarus
design: Studio Polstrin



Ikarus
design: Studio Polstrin

28 29

Čisté linie, dostatek místa pro všechny a vysoká variabilita jsou jeho důležité 
přednosti. Proto zaslouženě patří k evergreenům značky. Myslí na vaše pohodlí a proto nabízí možnost volby tuhosti sezení i výběr 
šířky područek. Mile vás překvapí oboustranný potah polštářů, čalouněná záda sedaček jsou standardem, který umožňuje umístit 
sedačku kamkoli do prostoru.
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Kůže je jedním z nejstarších, veskrze přírodních materiálů, spojovaných s luxu-
sem a uživatelským komfortem. Kůže si získala tisíce obdivovatelů, kteří ji milují 
pro její eleganci a nikdy nestárnoucí půvab.

Pro jedinečný pocit komfortu

Delikátní zpracování 

Vlastnosti kůže z velké míry ovlivňuje její zpracování a povr-
chová úprava. 
Podle toho je možné ji rozdělit do několika typů s vlastnostmi 
pro ně typickými.
 
K nejatraktivnějším patří anilínové kůže. Vynikají jemným 
povrchem, delikátním na omak. Jde o useň s plným, neu-
pravovaným přírodním lícem. Při jejich zpracování je použito 
pouze 5 procent z celkového objemu surové kůže a pouze 
přírodní činidla, nejčastěji výtažky z rostlin. Na líci usně je 
zachován přírodní vzhled bez použití pigmentové krycí vrstvy, 
póry kůže zůstávají otevřené. Díky tomu získává anilinová 
kůže jedinečné vlastnosti jako je například schopnost přijímat 
teplotu okolí i těla. Při posezení se stává vaší součástí a při-
náší pocit jemného objetí.

Zvláštní kategorií je nubuk. Při jeho zpracování dochází 
k úpravě lícové strany kůže broušením. To vytváří sametově 
hladký povrch. Nubuk z kolekce Polstrin je ošetřen speciální 
úpravou „Schotchgard“, která pomáhá odolávat proti vodě 
a jiným tekutinám. Nubuk vyniká svojí jemností a delikátním 
pocitem při každém kontaktu. 

Semianilínové kůže vznikají zpracováním 15 procent suro-
vé kůže. Jsou probarvované ponořením do lázně s anilinovou 
barvou s malým množstvím pigmentu, který tvoří ochrannou 
vrstvu a přitom nenarušuje jejich přírodní vzhled. Jedná se 
o tzv. polotransparentní povrchovou úpravu, která dává kůži 

stejnoměrný vzhled. Takto zpracovaná kůže je měkká a při-
jemná na omak. Její předností je vyšší odolnost než např. 
u kůže anilinové.

Pigmentované kůže vznikají zpracováním až 80 procent 
surové kůže. Jsou upravované za použití pigmentové barvy 
na bázi polymeru. Na jejich povrchu se vytváří ochranná vrst-
va s krycím účinkem, která dává kůži kompaktnější vzhled. 
Kůže tím částečně ztrácí svůj přirozený charakter, je tužší na 
omak, ale současně odolnější, než kůže anilinové, semianili-
nové nebo nubuk.

Na detailu záleží

Díky svým obdivuhodným vlastnostem odolává času s grácií a přirozeným sebevědomím. Hodnotu, kterou jste se 
rozhodli do ní investovat, vám nepřetržitě vrací. Kdekoli a kdykoli, v každém okamžiku.

V hlavní roli přirozenost

Má vlastní příběh, spojený s přírodou, s životem zvířete. 
Proto jedinečné znaky jako jsou jizvy, strie, žilnatost, zrnitost, 
či stopy po bodnutí hmyzem nejsou vadami, nýbrž symbolem 

jedinečnosti. Stejně jako jemné odchylky v odstínu barev.
Kůže přináší kus přírody do vašeho soukromí a dává mu 
osobitý rozměr.

Zvrásněný povrch je charakteristickou vlastností kožených potahů.



Kery
design: Studio Polstrin
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Nerezový tác pro 
odkládání drobných 
předmětů

Integrované opěrky 
hlavy

Máte sedačku spíše na povalování? Pak má tato měkká, prostorná a pohodlná sedačka všechny ambi-
ce stát se nepostradatelným společníkem pro Vaši relaxaci. Odlehčený design volných opěrákových polštářů vybízí ke kombinaci 
různě barevných a vzorovaných potahových materiálů, které zajímavě doplní Váš interiér.
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Phontos
design: Studio Polstrin



Velice pohodlná sedací souprava se zajímavým proševem, který vynikne především 
v koženém provedení, ale i v látce s jednoduchou jednobarevnou strukturou. Z jednotlivých dílů si můžete sami sestavit pohovku 
vyhovující Vám i Vašemu interiéru. Maximální pohodlí ještě zvyšuje hloubka sedáků 60 cm s možností dalšího prohloubení až  
na 80 cm. Příjemnou jednoduchost dotváří chromové podnoží, které designově ladí s prošitím na pohovce.

Phontos
design: Studio Polstrin
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Originální. Bez hranic.
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Senso
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Senso
design: Marek Poddaný



Senso
design: Marek Poddaný
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Úžasně variabilní sedačka pro pohodlí vaše i domácího mazlíčka. Jako jediná 
totiž nabízí originální místečko třeba pro psa nebo kočku. Takže nebudete sami, kdo si sedačku oblíbí. Sedáky můžete originálně 
kombinovat barevně i co do materiálu. Díky jejich variabilitě vám k proměně sezení v lůžko bude stačit jediný pohyb. Pro ty, kteří 
milují originalitu.



Pro lehkost bytí.
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Hébé
Nisus

Daidalos
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Hébé
design: Studio Polstrin



Hébé
design: Studio Polstrin
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Polohovací opěrák

Jako bohyně mladosti Hebé, odvážná i sebevědomá... To vše s jedinečnou lehkostí, 
kterou vtiskne vašemu interiéru. Přináší nejen krásu, ale i pohodlí. Poskytne maximální komfort, aniž by jakkoli zatížila prostor. 
Rafinovaně skrytý polohovací systém přináší snadnou manipulaci. Stačí jen vaše rozhodnutí a nepatrný pohyb. Dává Vám pocit 
jedinečnosti, každý den, v každém okamžiku.
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Nisus
design: Studio Polstrin



Nisus
design: Studio Polstrin
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Působivý detail – vsazená 
područka do sedací části.

Nadčasový vzhled s dynamikou. Subtilní solitér s výraznými rysy, na jemných nožkách. Pro zdravý odpo-
činek díky důmyslné ergonomii a variabilním opěrkám hlavy. Má ambice stát se sebevědomým prvkem každého interiéru, ideální 
také pro menší prostory.



Daidalos
design: Studio Polstrin
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Praktický odkladní
stolek, integrovaná
opěrka hlavy

Minimalistický design pohovky s originálním prošitím sedáku ve čtvercové mozaice. 
Nabízí vysokou variabilitu, proto se lehce přizpůsobí vašim možnostem. Pohodlí zajišťují prostorné sedáky.  
Díky své jednoduchosti najde své uplatnění nejenom v bytových interiérech.



Solitéry
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Naxu
kolekce 
Melos

Lity

LobbyElis

Hero FR 9500
FR 9100

FR 9200

Hektor
Mut

otočné křeslo

kolekce 
Andros

kolekce 
Zeus

Vyberte si z elegantních a nadčasových tvarů. Díky svému designu dodají solitérní křesílka Vašemu interiéru na kráse i na funkčnosti.
Křesílka lze sladit s jakoukoliv sedací soupravou nebo interiérem.
Kompletní řady solitérního čalouněného nábytku si můžete prohlédnout na www.polstrin.cz.

http://www.polstrin.cz/soliterni-rada.html



Spoluprací s předními designéry přinášíme novou dimenzi Vašim domovům. Jedinečné solitéry se rodí z touhy 
po jedinečnosti v symbióze s vysokou funkčností. Představují „design pro život“. Pro život podle svého, podle 
individuálních potřeb v daném okamžiku a situaci.
Jsou inspirativním prvkem každého dne, vnášejí nový pohled do každodenního života. 

Nechte se inspirovat...

Design collection

Vlastní značku Sensodesign založil na 

přesvědčení, že kvalita bydlení ovlivňuje i kvalitu 

života. Největší výzvou je pro něj vyhovět 

i náročným klientům z odlišného kulturního 

prostředí, což obnáší jej předem dokonale 

poznat.

Marek Poddaný
Mladý český designér Jan Čtvrtník v současné 

době působí v Itálii jako designér společnosti 

ELECTROLUX. Své zkušenosti sbíral v Design 

centru IKEA, v roce 2005 se účastnil projektu 

"Star design" programu NASA v USA. 

Absolvoval stáže na Univerzitě v Peru, ve Finsku 

a Švédsku. 

Za svou práci byl oceněn titulem „Designér roku 

2008“ Czech Grand Design 2008.

Jan Čtvrtník

Helena Dařbujánová

Helena Dařbujánová je architektka, designu se 

věnuje od roku 2009, kdy navrhla svůj první kus 

- gaučík Momo, za který byl Polstrin nominován 

na prestižní cenu Czech Grand Design v 

kategorii Výrobce roku.

V roce 2012 založila vlastní značku "Helena 

Dařbujánová". Její motto je: návrat poezie do 

života skrze design .

Momo

Jako šéf desinérka Barbora Ditrychová 

v současné době působí v interiérovém 

a designovém Studiu Polstrin, které se zabývá 

navrhováním a realizací soukromých i veřejných 

prostorů. Významně se také podílí na nových 

i stávajících kolekcích nábytku firmy Polstrin.

Barbora Ditrychová

Shagi
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Senso

Prof. ak. arch. Jiří Pelcl přednáší na VŠUP 

v Praze, kde dříve působil jako rektor. Vedle 

praktické činnosti se zabývá teorií designu, 

publikuje a přednáší na domácích a zahraničních 

vysokých školách. Realizoval řadu interiérů 

prestižních objektů a v posledních letech je 

znám interiérovým a produktovým designem. 

Je držitelem mnoha ocenění a patří mezi 

nevýznamnější postavy české designérské 

scény.

Jiří Pelcl

Snug Chair

Moara

http://www.polstrin.cz/architekti-designerihtml.html
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Dáváme prostor mladým 
designérům

Jejich rozlet provází temperament a invence. 
Chuť být dobří přináší neotřelé nápady a následné realizace. 
Posuďte sami.

MgA. Filip Albrecht

Narozen 7. 3. 1986 v Čáslavi

2001 - 2005
Absolvoval PRVNÍ SOUKROMÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM V HRADCI KRÁLOVÉ

2005 – 2009
TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Obor environmental design - atelier Doc. Ing. arch. Bořka Šípka - bakalářský pr.
1× stáž - architektonický atelier Akad. arch. Ing. Arch. Jiřího Suchomela
1× stáž - ateliér FOTO/FILM u režisera/kameramana Doc. Jaroslava Brabce

2009 – 2011
TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC /FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
Obor: environmental design - atelier Doc. Ing. arch. Bořka Šípka - magisterský pr.
1× stáž - architektonický atelier Ing. Arch. Milan Rak

2011 – 2014
TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC /FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Obor architektura, urbanismus - atelier Doc. Ing. Akad. arch. Ing. Arch. Jiřího 
Suchomela, atelier Ing. arch. Jiřího Bůčka

2013 – 2015
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE / ATELIÉR 
PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU 
Obor: průmyslový design – ateliér M.A. Ivan Dlabač 

Realizace:
studie Interiéru Openspace pro GE 
money bank, interier BMW Praha 
Prosek
nábytkový sedací set pro Polstrin, 
pracovní stůl pro BMW Praha 
Prosek

Ocenění:
1. místo v Petainer design 
competition 2010 - PET designing
lokální vítěz v kategorii: best mix 
drinks, mezinárodní vítěz v kategorii 
"Wine drinks"

1. místo v ABB elektro Praga design 
contest 2011 – kategorie "vize 
a koncepty"

1. místo v Petainer design 
competition 2011 - PET designing
lokalní vítěz v kategorii "ketchup"

David Pacák

Narozen 4. 5. 1992 v Hradci Králové

Jsem student fakulty Umění a Designu v Ústí nad 
Labem. Navazuji ze střední školy V Hradci Králové 
oborem Design interiéru. Od mala vyrůstám 
v prostředí nábytku a designu, proto navrhování 
a pohyb v tomto odvětví mi není cizí.

Jsem nadšený, když můj návrh dostane hmotnou 
podobu a je otestován v životní velikosti. Další 
úspěch jako např. ocenění za Studentský design, 
nebo kladné ohlasy lidí na výrobek jsou asi pro 
každého designéra nesmírně důležité. Tak i já toto 
vnímám nesmírně pozitivně a pomáhá mi to do 
další práce.

Ocenění:

2011
Národní cena za studentský design 2011

Křesílko Bombolo získalo následující ocenění:

CENU DESIGN CABINETU 

CENU SPOLEČNOSTI PŘÁTEL 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA 
V PRAZE 

NEJVÍCE HLASŮ V KATEGORII NÁBYTEK – 
veřejné hlasování  

2012
Národní cena za studentský design 2012

Netradiční houpací křeslo Dondolo získalo 
následující ocenění:

Dobrý studentský design 2012

Dondolo

Bombolo

Callop

Cut-it!



1, 2 - Bugsy's Bar / Praha; 3 - Preciosa, a.s. / Praha, architekt: Jaroslav Bejvl ml.; 4 - Letiště Václava Havla - relax zóna Kooperativa / Praha;  
5, 8 - KLINIKA Dr. PÍRKA, s.r.o. / Mladá Boleslav, architekt: Vlastimil Pacek, foto: Filip Šlapal; 6, 7 - Park golf / Hradec Králové, architekt: Barbora Dytrichová
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Polstrin design je významným českým výrobcem a dodavatelem nábytku nejen pro bytové interiéry, ale stále více se 
uplatňuje také v realizacích při zařizování veřejných prostor (hotely, penziony, kavárny, restaurace, společenská centra 
apod.). V Polstrinu si dobře uvědomují, že v současné moderní době se stal čalouněný nábytek dominantou každého 
interiéru. Architektům nabízí precizní zpracování zakázkového sedacího nábytku pro jejich jedinečné projekty.  
Větší celky řeší od návrhu až po konečnou realizaci přesně podle požadavků zadavatele.

Realizace na zakázku

1 2

3 4 5

6 7

8

http://www.polstrin.cz/zakazkova-vyroba.html



Doplňky
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Domov je místem, který je naší součástí a rádi se tam vracíme. Můžeme říci, že je obrazem našich představ, požadavků i splněných přání. 
Obrazem osobitosti, který se naplno projeví při výběru vhodných doplňků. Především velký výběr potahových materiálů použitých na 
polštářcích Vám přinese nejen pohodlí, ale i vhodné sladění celého interiéru.

kruhový taburet

relaxační pytel 
malý

relaxační pytel 
velký

odkladní
stolek

nerezový tác 
na područku

http://www.polstrin.cz/doplnky1235.html



poděkování:

-	 Skupině	ČEZ,	zejména	společnosti	ČEZ	Obnovitelné	zdroje,	s.r.o.	za	
poskytnutí	prostorů	k	focení	v	Malé	vodní	elektrárně	Hučák	v Hradci	
Králové

-	 majiteli	objektu	bývalých	Josefovských	pracháren,	za	poskytnutí	
prostorů	pro	focení

-	 firmě	Ateliér	ORSEI	s.r.o.	Praha	za	zapůjčení	doplňků	a	dekorací

-	 manželům	Erlebachovým,	HISTORIC	CAR	MUZEUM,	Kuks	za	
poskytnutí	prostorů	pro	focení

koncept,	grafická	příprava,	pre-press:	Grafické studio PDK
fotografie:	Petr Moško,	Pavel Sůva, archiv Polstrin
texty:	Hana Matulová

sejměte si naši vizitku přímo do mobilu (vCard):

POLSTRIN	DESIGN,	s.r.o.	/	Pražská	685,	500	04	Hradec	Králové,	Czech	Republic
GPS:	50˚12’30,44”	N;	15˚48’9,962”	E
tel.:	+420-495	057	150	/	e-mail:	info@polstrin.cz

Katalog postelí
žádejte u prodejců nebo přímo u nás 
katalog se širokým sortimentem 
čalouněných postelí z naší kolekce.

„Nightbook Options”
Kolekce designových postelí 
od Prof. ak. arch. Jiří Pelcla, 
která je určena pro milovníky 
designu a kvality. Nudnou šeď 
a konzervativní zpracování 
nečekejte...

Design Collection
Na webových stránkách najdete 
kompletní sortiment produktů 
od známých designérů. 
Pokochejte se fotografiemi 
i zajímavými potahovými látkami.
Inspirujte se!

Ostatní sortiment
Sortiment, který jsme neuvedli 
v tomto katalogu, jako např. 
rozkládací pohovky nebo další 
solitérní čalouněný nábytek.

Kompletní sortiment na webových stránkách
Ani do tohoto katalogu se vše nevešlo! Úplný a průběžně aktualizovaný sortiment naleznete na našich 
webových stránkách www.polstrin.cz. Nepřehlédněte zejména:



www.polstrin.cz


