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HOME DELUXE PRAGUE s.r.o. je
realitní kancelář se zaměřením na
výhradní prodej exkluzivních
developerských projektů v centru Prahy.
Ve spolupráci s investorem pro Vás
připravujeme nejen dispoziční řešení
každého bytu , ale také výběr luxusních
standardů.
HOME DELUXE PRAGUE s.r.o.
připravuje pět developerských projektů
ročně ve spolupráci s designovými a
bytovými architekty se specializaci na
dobovou architekturu.
Vybíráme pro vás činžovní domy v
nejžádanějších částech Prahy. Klienti
mají možnost byty zakoupit včetně
moderních standardů, nebo ve stavu
shell & core.
Portfolia HOME DELUXE PRAGUE
s.r.o. můžete vybírat byty se zahradou,
balkonem či terasou, půdní nástavby,
nebytové a komerční prostory.

www.homedeluxe.cz

O NÁS

REALITNÍ KANCELÁŘ



Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji
bytové jednotky a ateliéry v krásném
domě z období neoklasicismu, jenž byl
postaven v roce 1898. Projekt
Keramická 4 se nachází na pomezí
parku Stromovka a Letenských sadů na
Praze 7. Díky strategickému umístění
domu jsou byty vhodné pro vlastní
klidné bydlení, ale také na investici.
Dům nyní prochází kompletní
rekonstrukcí se zachováním původních
prvků, při níž budou opraveny společné
prostory, nově bude vybudován výtah a
balkony k jednotkám s orientací do
vnitrobloku.

O PROJEKTU

DEVELOPERSKÝ PROJEKT

www.homedeluxe.cz



Komplexnost služeb

ÚROVEŇ SLUŽEB NLC
• Komplexní služby při návrzích a  realizaci bytů,

rodinných domů a jiných staveb
• Celková plocha obchodního domu NLC je

9  000  m2, výstavní plochy 5.000 m2, 95 odbor-
ných pracovníků

• V  roce 2016 bylo realizováno 62 % všech nově
kolaudovaných bytových jednotek v Praze

• Rozsah a kvalita služeb nemají v ČR obdoby
• Kvalita a komplexnost služeb uspokojí Vaše zákaz-

níky a zvýší prodejnost Vašeho projektu
• Propracovanost zpracování a  realizace klient-

ských změn Vám minimalizuje chybovost na
stavbách

• Zvýšení komplexnosti a  rozsahu dodávek Vám
zvýší ziskovost na Vašem projektu

• Spokojenost Vašich klientů Vám pomůže budo-
vat Vaše jméno a zvyšovat prodejnost bytů



Služby architektů a designerů

DAES – SLUŽBA V NLC 
Design, Architecture, 
Engineering Services

Většinou se v  individuálních projektech projed-
návájí tzv. změny. Tj. upřesnění vybíraných ma-

teriálů a jejich technických řešení. U celé řadě mate-
riálů včetně montáže.

Proto u  nadstandardních individuálních projektů 
nabízí služba DAES, kdy je nutné najít ideální řešení 
mezi designem a technickým řešením.

• Personální obsazení je tvořeno vedoucími týmu
s tituly ing.arch, kteří pomohou vybrat a vyřešit
i technické detaily

• Technici na stavbě následně zajištují hladký prů-
běh

• Klient dostane přiděleného svého architekta
a designera, který komplexně zpracuje klientovo
zadání

• Představí mu jednotlivé materiály a pomůže s vý-
běrem optimálního řešení

• Následně je zpracováno designové řešení, vizua-
lizace a cenové rozpočty s ohledem na technické
možnosti a limity stavby

• Po cenovém odsouhlasení se zpracuje technická
dokumentace pro realizaci

• Zpracuje se časový harmonogram s ohledem na
kompletní hramnonogram stavby

• Při realizaci zajištujeme technický dozor a  zú-
častňujeme se kontrolních dní

• Jsme přítomní finálnímu předání bytů či domu.



Výrobce: CIFRE CERAMICA, MONTBLANC
Barevnost: white, pearl, blue, perla
Formáty (cm): 20x50 cm, 60x60 cm
Popis: Předlohou byli materiály z 20. a 30. let minulého století, kdy se
začalo experimentovat s barevnými glazurami krytými vysokou vrstvou
skla. Používané jsou i dekory ve stylu Patchwork.
Obklad je lesklý, vyrobený digitálním tiskem. Dlažba je matná, a
vyznačuje se kolísáním odstínu, či barev. Je to dlažba se slinutým
střepem.

Montblanc white 20x50 cm

Tel.č.: +420 603 208 792
E-mail: viera.adamova@proceram.cz

www.proceram.cz

vypracovala:
ING. ARCH. VIERA ADAMOVÁ

OBKLAD, DLAŽBA                  REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Montblanc Urbino Perla 60x60 cm Montblanc dekor pearl 20x50 cm

Montblanc dekor blue smart 20x50 cm 



Tel.č.: +420 603 208 792
E-mail: viera.adamova@proceram.cz
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vypracovala:
ING. ARCH. VIERA ADAMOVÁ

VIZUALIZACE – Montblanc dekor Blue Smart     REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.
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VIZUALIZACE – Montblanc dekor Blue Smart     REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.
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VIZUALIZACE – Montblanc dekor Blue Smart     REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.



Tel.č.: +420 603 208 792
E-mail: viera.adamova@proceram.cz
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vypracovala:
ING. ARCH. VIERA ADAMOVÁ

VIZUALIZACE – Montblanc dekor Pearl REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.
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VIZUALIZACE – Montblanc dekor Pearl REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.
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VIZUALIZACE – Montblanc dekor Pearl REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Vizualizace je pouze ilustrační.
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VÝBĚR ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Firma Villeroy & Boch vznikla již v roce 1748 v srdci Evropy v Lucemburku a za dobu
svého působení se stala světově proslulou značkou. Už od počátků buduje svou
jedinečnou kulturu –Villeroy & Boch je proslulý svou tradicí, pravostí a kvalitou. Jde o
velmi stylové výrobky s neotřelým designem.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 umyvadlo 600x470 mm, bílé
Villeroy & Boch O.NOVO  závěsné wc 360x560 mm, 
s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje, sedátko 
soft close
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VÝBĚR ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ REZIDENCE KERAMICKÁ 4

HANSGROHE LOGIS
umyvadlová páková baterie 70 s výpustí, chrom

HANSGROHE mísí u této sprchové technologie
vodu a vzduch, AirPower. Vzduchem obohacená
voda dělá kapky plnější, lehčí a měkčí.

Jméno Villeroy & Boch představuje příslib. Příslib výrobků, u nichž na první
pohled poznáte jejich vynikající kvalitu. Více než 265 let historie podniku
totiž představuje zkušenosti a dovednosti, kterým se máloco vyrovná.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 umývátko 500x400 mm bílé,  nábytek LE BON je vyroben 
přímo na mírů v bílém provedení.
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VÝBĚR ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Alcaplast
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci a pro zazdění

Alcaplast s logem HOME DELUXE ovládací 
tlačítko, chrom

DirectFlush provedení bez vnitřního okraje umožňuje jednoduché,
dokonalé čištění a údržbu, je splachován celý vnitřek mísy, voda je vedená
přesně a bez vystřikování až těsně pod horní okraj.

Villeroy & Boch O.NOVO závěsné wc 360x560 mm,
s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje, sedátko soft close
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VÝBĚR ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ REZIDENCE KERAMICKÁ 4

.

HANSGROHE CROMETTA VARIO sprchový set 650 mm,
bílá/chrom

V HANSGROHE jde design a maximální funkčnost ruku v
ruce. Ve spojení s úspěšnými designéry, vyvíjí produkty,
které činí koupelnu přitažlivější pro každodenní použití
nyní i v budoucnosti.

HANSGROHE fixfit přípojka hadice 

HANSGROHE LOGIS sprchová podomítková baterie
+ zákl. těleso iBox
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VÝBĚR ZAŘIZOVACÍH PŘEDMĚTŮ REZIDENCE KERAMICKÁ 4

Hüppe CLASSICS 2 800/800 1900 sprchový kout čtvrtkruh R55, 
posuvné dveře rohový vstup, stříbrná pololesklá, čiré sklo s Anti-Plaque

TMS ELBA vanička z litého mramoru 
800x800, sifon pr. 90 mm, chrom

detail montáže na vaničku



Tel.č.: +420 603 208 792
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vypracovala:
ING. ARCH. VIERA ADAMOVÁ

DVEŘE                                       REZIDENCE KERAMICKÁ 4

V rámci standardů jsme pro Vás připravili luxusní dřevěné dubové podlahy pokládané
do tvaru stromečku.

PODLAHY
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DVEŘE                                       REZIDENCE KERAMICKÁ 4

V rámci standardů jsme pro Vás připravili luxusní bílé kazetové dveře.

DVEŘE



Kuchyně a interiéry

Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
www.proceram.cz



NÁVRH VYBAVENÍ KUCHYNĚ

Naši zkušení architekti a návrháři jsou vám k dispozici v novém showroomu v New Living Center. Specializujeme se na návrhy a rekonstrukce interiérů. Na naší vzorkovně, která má výměru 850 m2 si může klient vybírat ze 
4 značek kuchyní a nepřeberného množství spotřebičů. Naši designéři a architekti jsou zákazníkům k dispozici při poradenství a optimalizaci projektu s následným zpracováním dokonalých vizualizací. Samozřejmě jsme 
schopni navrhnout kuchyni v jakémkoliv barevném provedení, či designu dřeva dle zadání investora, nebo budoucího majitele domu. Kuchyně je možné realizovat z levnějších řad Dolti, nebo naopak dražších výrobků 
společnosti Hanák. I ve spotřebičích je veliká flexibilita a při požadavku může být kuchyně osazena produkty Miele, nebo Gagenau. 

Návrh interiéru klientovi ušijeme na míru, protože jej budeme tvořit společně s ním. Zrealizujeme představy a přispějeme našimi zkušenostmi a nápady. Vytvoříme 3D vizualizaci a kompletní kalkulaci, aby klienta při 
realizaci již nic nepřekvapilo. 

Můžete s námi zařizovat kuchyň nebo celý interiér. Pokojík pro děti, ložnici či obývák. Máme sofistikovaná řešení pro šatny a skříně, kanceláře či pracovny.

KUCHYNĚ A INTERIÉRY

Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.proceram.cz



www.theoaksprague.cz  |  rsimek@arendondevco.com

LINDEN

VISUAL

Nabídka výrobků a služeb v NLC

Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.proceram.cz



Při požadavku zákazníka se v NLC dokáže náš tým postarat o kompletní návrh a realizaci interiéru a exteriéru.

NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
OBECNÝ POHLED 
Interiér musí být funkční, vzájemně provázaný celek. Není možné řešit odděleně dveře, plovoucí podlahy, vestavný nábytek a jiné dřevěné prvky v domu. Solitérní prvky jsou již vyměnitelné a z tohoto důvodu je zde větší 
tolerance. Řešit světla a zásuvky nebo jen jejich vývody bez znalosti následného umístění nábytku, spotřebičů ale i obrazů, je velice neprofesionální. Většinou se návrh interiéru dělá v době, kdy je stavba tak daleko, že 
každá změna stojí vícenáklady a některé změny již nejsou možné.

Ani exteriér není možno podcenit. Základní architekturu a design je nutné doplnit o exteriérová fasádní světla, světla v příjezdové cestě, nasvícení některých dominantních stromů a scenérií. Je nutné navrhnout zahradu 
s ohledem na její časový vývoj. Příkladem může být rozhodnutí o umístění relaxační zóny, místa pro grilování, tak aby se před započetím realizace zahrady realizovala stavební příprava, přivedla se média, řešilo zavlažovací 
zařízení apod.

NÁVRH INTERIÉRU 
Základní návrh pracuje jen s obecnými prvky, materiály a barvami. Uživatel si vyjasní všechny souvislosti, funkce, ergonometrii, komunikační cesty, barevnost a i styl interiéru. Stále ještě nejsou vybrány konkrétní mate-
riály, je na ně stále čas, ale je schopen dát stavební firmě podklady pro rozvod elektroinstalace, datové sítě, vody, odpadů. Při větších změnách požadované funkčnosti domu se zasahuje i do dispozic, posouvají se dveře, 
nebo se mění jejich poloha, orientace, výška.

NÁVRH EXTERIÉRU
Tímto návrhem se nemyslí projekt zahrady. Jedná se o návrh celkové koncepce exteriéru. Příjezdová cesta, venkovní sezení, jezírko, nebo venkovní bazén, relaxační zóny, místo pro grilování apod. To vše má vliv na návrh 
elektrorozvaděče, rozvodů vody, odpadu, centrálního vysavače a podobně. 

REALIZAČNÍ PROJEKTY 
Detailní vizualizace pro budoucí uživatele domu a prováděcí projekty pro realizační firmu již nedělá designer, nebo architekt, který navrhoval celý dům. Tyto projekty musí realizovat odborníci na daný obor. Každý obor 
je dnes tak složitý a velmi rychle se vyvíjí, že jej dokáží do podrobna sledovat jen odborníci právě na tento obor. Vše na jednom místě lze najít v novém obchodním domě New Living Center.

Nabídka výrobků a služeb v NLC



NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ – PROCERAM 
– 3. NP
Jsme schopni připravit komplexní návrhy interiérů s následnou realizaci. Je možné vybírat různé cenové 
úrovně. Český výrobce ARBYD (výrobní závod u Plzně je moderní, technologicky velice dobře vybavený) 
realizuje většinu zakázek v zahraničí. Další variantou je německý výrobce Bauformat, kde musíme více pra-
covat s modulovými řadami. Nejvyšší úroveň (především lakování) najdeme u výrobce Hanák.

HANÁK, to už dávno nejsou jen kuchyně! Nábytek HANÁK je součástí mnoha domovů. Pomáhá vytvářet 
jejich atmosféru, styl a funkci. Vyrobíme jakýkoliv kus nábytku, i ten atypický na míru. Mluvíme o takzvaném 
HANÁK INTERIOR CONCEPTu. Ať už řešíte kuchyni, interiérové dveře, nábytek do obýváku či ložnice anebo si 
chcete pořídit otevřenou šatnu. Stejně tak od nás můžete mít nábytek do pracovny, dětského pokoje nebo 
třeba koupelny. Cokoliv si budete přát.

POSTELE – BEDEUR – 1. NP
Postele Bedeur jsou vyráběny ručně těmi nejlepšími a nejzkušenějšími truhláři, čalouníky a šičkami, díky 
čemuž je možná dokonalá kontrola každého kroku a nezaměnitelná exkluzivita. Každá postel Bedeur, či už 
s taštičkovými pružinami nebo kaučukem, je vyrobená pouze z čistě přírodních materiálů jako jsou koňské 
žíně, vlna, bavlna, kašmír a hedvábí. Právě díky těmto materiálům jsou postele Bedeur tak vzdušné a mají 
vynikající termoregulační schopnost. Ideální harmonie tepla, sucha a lehkosti. Bedeur postele splňují jak 
hygienické, tak zdravotní požadavky, proto garantujeme dlouhou životnost a absenci alergenů.

ITALSKÉ ZDRAVOTNÍ MATRACE – MAGNIFLEX – 
3. NP
Pokud chceme žít plným životem, musíme kvalitně spát. Kvalitní spánek je věda. To, jak regenerují naše 
klouby, páteř, ploténky, svaly, nervový systém a co je pro kvalitní spánkovou regeneraci klíčové, zkoumá 
největší italský výrobce matrací, firma Magniflex již více jak 50 let. Výzkum a vývoj v této oblasti provádí ve 
spolupráci se světovými univerzitami a disponuje řadou celosvětových patentů. 

Nabídka výrobků a služeb v NLC



PODLAHOVÉ KRYTINY – BARKOTEX – 3. NP
Společnost Barkotex Praha se již od roku 1991 zabývá dodávkou a odbornou montáží podlahových krytin. 
Na českém trhu výhradně zastupujeme americké výrobce celoplošných koberců firmy Shaw Industries, Cla-
yton Miller Hospitality Carpets, Cherokee Carpets a další. Dále jsme výhradními dovozci vinylových podlah 
Designflooring, které jsou prezentovány v  kompletní škále na naší vzorkovně. V  naší nabídce ale najde-
te i další dodavatele luxusních vinylových dílců jako například Centiva nebo Tarkett. Nově v naší nabídce 
najdete výrobce tapet společnosti Muraspec, Hohenberger, Clarke&Clarke a další. Veškerý sortiment celo-
plošných a kusových koberců, vinylu, přírodního linolea, laminátových a dřevěných podlah je prezentován 
v showroomech společnosti.

DVEŘE A ZÁRUBNĚ – SAPELI – 2. NP
Sapeli je největším a nejstarším výrobcem dveří a zárubní v České republice. Dlouholetá tradice, zkušenosti, 
ale i flexibilita a inovativní přístup z nás činí spolehlivé a silné partnery v oboru. Neustále se snažíme přichá-
zet s novými technologickými řešeními i designovým provedením. Bedlivě studujeme trendy v interiéro-
vém bydlení a inspirujeme se zahraničními trhy. Zákazníkům nabízíme vždy něco navíc.

Dokonalé zpracování dveří SAPELI vychází z použití nejmodernějších technologií (průměrné stáří strojové-
ho parku činí méně než 5 let) a práce týmu skutečných odborníků. Všechny produkty pečlivě zkoušíme ještě 
před tím, než je uvolníme do prodeje. Například dveře pro použití v domácnostech běžně podrobujeme 
sérii 200 tisíc otvíracích cyklů. Díky tomu se můžeme plně postavit za naprostou spolehlivost dveří SAPELI 
a na řadu produktů poskytujeme záruku až 5 let!

Sapeli, věřím českým dveřím...

Nabídka výrobků a služeb v NLC



ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – BSS PRAHA – 
3. NP
Základní zabezpečovací systém 
Předpokládáme, že každý dům bude mít zabezpečovací systém, je však nutné jej řešit tak, aby uměl ko-
munikovat s ostatními prvky domu – topení, žaluzie, interiérové a exteriérové osvětlení domu, vchodové 
dveře, branka a podobně. 

Kamerové systémy
Většinou doporučujeme umístit kamery pouze v exteriéru, především u domů, které budou krátkodobě pro-
najímány. Video záznam a aplikace v mobilním telefonu není důležitá jen z důvodu krádeže, ale umožňu-
je vzdálenou kontrolu zahradníků, případně údržby domu. Mnohdy stačí umístit jen 4-6 kamer, které dnes 
v nejvyšší kvalitě (5Mpix s nočním viděním) a záznamovým zařízením přijdou cca na 50 000 Kč. 

AUDIO A VIDEO SYSTÉMY – BSS PRAHA – 3. NP
Je velice nutné pečlivě navrhnout interiéry s ohledem na budoucí funkci a definovat místa (i s rezervou), 
kde budou umístěné TV, audio. Na tato místa je nutné zavést elektro a datové rozvody pro možnost při-
pojení TV k datovému rozvodu domu, úložišti video souborů s možností připojení na internet a kamerový 
systém domu.

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY OVLÁDÁNÍ DOMU – 
BSS PRAHA – 3. NP
Komplexní ovládání elektrospotřebičů, topení, chlazení, audio a video systémů, zabezpečení a ovládání ža-
luzií je nejmodernější řízení domu. Z obchodního hlediska může být systém vnímán jako drahý a pro někte-
ré zákazníky se zdá složitý a současně vzniká obava z náročné údržby, programování a servisu. U prestižních 
vil je tento systém standardem.

Můžeme ovládat jen světelné obvody v důležitých prostorech (společenská místnost, obývací pokoj) a dále 
do systému tzv. centrální vypínač, který při odchodu vypne vybrané světelné okruhy a elektrické spotřebi-
če. Odděleným systémem řešíme topení a chlazení s možností vzdáleného přístupu (nastavení teploty před 
příjezdem). 
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KRBY – ARDO KERAMIKA – 3. NP
V nabídce jsou krby a kamna na pevná paliva, plyn a bio krby.

Designová funkce krbu
V hlavní místnosti je krb pouze designovým prvkem a užívá se zřídkakdy. V této chvíli není nutné klást na 
krb vysoké technické požadavky.

Krb jako tepelné médium 
Krb může řešit funkci nejen designovou, ale může se stát i důležitým zdrojem tepla. Dnešní krby mají re-
gulaci přívodu vzduchu (regulují rychlost hoření), která zajistí, aby se místnost, kde je umístěný krb, nepře-
hřívala a současně umí regulovat a distribuovat TEPLO (přes řízené klapky) do jiných místností. Díky tomu 
je možné krb používat častěji. Splní tedy svoji designovou funkci a současně sníží energetickou náročnost 
domu. Je nutné zpracovat návrh komplexně s ohledem na všechny tyto požadavky.

STÍNÍCÍ TECHNIKA, MARKÝZY  
A ZIMNÍ ZAHRADY – PLAS – 1. NP
Stínící technika (žaluzie)
Je nedílnou součástí moderního a proskleného domu. Musí splňovat 3 základní funkce - stínění : zajišťuje 
tepelnou pohodu domu a snižuje jeho energetickou náročnost v  letním období, - intimita: pro pohodu 
obyvatel domu je u velkých prosklených ploch v husté zástavbě nutné ve večerních hodinách využívat ža-
luzie, nebo závěsy, - bezpečnost: venkovní žaluzie splňují i výrazný bezpečnostní prvek.

Markýzy 
Zastřešení venkovních sezení je díky tomu možné využívat i nejen za deště, ale i za silného letního slunce. 
V letním období se využívá i ke stínění okenních ploch v blízkosti sezení. 

Zimní zahrady 
Dokáží prodloužit užívání venkovního sezení. Architektonicky je možné zimní zahradu přizpůsobit celkové 
architektuře domu tak, aby nenarušila základní koncepci.
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SCHODY A ZÁBRADLÍ – EMPATE – 2. NP
Naše nejmodernější výrobní technologie, Vám umožní zhmotnit Vaše představy, aby Vaše schodiště nebylo 
jen stavebním, ale i designovým prvkem ve Vaší nemovitosti.

Naši profesionální pracovníci Vám pomohou s vhodným výběrem typů schodiště i zábradlí a kombinací 
materiálů, jako jsou: (ocel, nerez, dřevo, kámen, sklo, Corian)

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, jsme schopni pro Vás zrealizovat nejrůznější možné designo-
vé prvky, které skvěle zakomponujeme do vašeho interiéru.
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TEXTILNÍ DEKORACE A TAPETY 
– MARTHI DESIGN – 2. NP
MARTHI DESIGN je na trhu jedna z nejvyhledávanějších a nejprestižnějších firem v oblasti návrhů a realizací 
interiérů exkluzivními textilními dekoracemi a  tapetami světových značek jako je např. Dedar, Jean Paul 
Gaultier, Pierre Frey a další. Její majitelka a designérka Marthi Šliperská je proslulá jako expert s citem pro 
detail, schopností porozumět a splnit požadavky i těch nejnáročnějších klientů. 

V našem portfoliu najdete obrovské množství textilních a potahových materiálů, dekorativních tapet, KLA-
SICKÉ A ELEKTRICKÉ GARNÝŽE. Ve vlastním šicím ateliéru Vám na míru vyrobíme ZÁCLONY, ZÁVĚSY a TEX-
TILNÍ DEKORACE. 

Nabízíme celkový návrh interiéru včetně tapetování, instalaci garnýží a ozdobných lišt, čalounění a kom-
pletní záruční a pozáruční servis včetně odborného čistění závěsů a textilních dekorací.



TEPELNÁ ČERPADLA – STIEBEL ELTRON – 2. NP
STIEBEL ELTRON dodává již od roku 1924 pokroková řešení v oblasti ohřevu vody a vytápění. Tepelná čerpa-
dla pracují s nízkým teplotním spádem. Je zcela lhostejné, zda využívají energii ze vzduchu nebo ze země. 
V každém případě je ideální řešení instalace podlahového topení. V  letních měsících dokáží keramickou 
podlahou i chladit. U nízkoenergetických domů a bytů je optimální zvážit instalaci rekuperace vzduchu. 
Podstropní nebo stěnové jednotky jsou extrémně tiché, dokáží vyměnit velmi rychle vzduch v celém ob-
jektu a zároveň ušetřit spoustu energie. V kombinaci s tepelnými čerpadly je energetická závislost objektu 
skutečně minimální. Díky zesílené izolaci vnějších stěn a těsným oknům jsou domy stále vzduchotěsnější. 
To sice pomáhá šetřit energii, ale také vyžaduje systém řízeného větrání, zajišťující pravidelnou výměnu 
vzduchu s minimálními ztrátami. Větrání okny je totiž nedostatečné a navíc uniká drahocenná energie. Od 
samotného projektu a návrhu řešení, provádíme instalaci a samozřejmostí je i pozáruční servis.

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE – SAPA BUILDING 
SYSTEM – 2. NP
Sapa Building System poskytuje svým obchodním partnerům komplexní servis při zpracování architekto-
nického návrhu stavebního objektu včetně protipožárních řešení až po dodávky hliníkových systémů fasád, 
oken, dveří, zimních zahrad a fotovoltaických panelů zabudovaných do plášťů budov.

Architektonické hliníkové stavební systémy společnosti Sapa jsou vyvíjeny v těsné spolupráci s architekty 
a projektanty a jsou přizpůsobeny nejnovějším stavebním trendům i normám.

Společnost má pod kontrolou proces vývoje s využitím naší technické expertízy a našich zkušeností: od pr-
votního dialogu se zákazníkem, přes koncepční výkresy, až po vývoj vysoce kvalitních hliníkových systémů, 
které se dají snadno zpracovat a jednoduše instalovat. Pro dosažení cíle Sapa building úzce spolupracuje 
s klíčovými architekty, projektanty, developery, generálními dodavateli staveb a zpracovateli hliníku.

Oddělení vývoje a výzkumu, obchodu a marketingu i týmy dodavatelského řetězce směřují k dodávkám 
služeb i výrobků s co nejvyšší přidanou hodnotou.
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OSVĚTLENÍ – ALIKAS – 2. NP
Osvětlení je důležitou a nedílnou součástí každého interiéru i exteriéru, může podtrhnout a umocnit cel-
kový dojem. Pro nalezení nejvhodnějšího osvětlení každého prostoru je nutné znát i jeho předpokládané 
vybavení, použité materiály a barvy. Součástí moderního osvětlení je i jeho řízení, v podobě lokálního stmí-
vání nebo inteligentních systémů řízení budov. Pokud zvažujete možnost řízení osvětlení, je nutné provést 
přípravu elektroinstalace co nejdříve, pozdější změny jsou náročné nejen finančně.

Společnost ALIKAS se specializuje na osvětlení všech typů interiérů a exteriérů. Našim zákazníkům poskytu-
jeme kompletní servis – poradenství, projekce, vizualizace, řízení osvětlení a dodání. Klademe velký důraz 
na design a kvalitu nabízeného sortimentu a poskytovaných služeb. Veškeré návrhy zpracováváme s mož-
ností použití nejnovějších energeticky úsporných LED technologií. Naše zkušenosti v oboru osvětlení jsou 
zárukou profesionálně odvedené práce a naplnění i těch nejnáročnějších požadavků.

TREZORY – METALSAFE – 2. NP
Společnost Metalsafe s.r.o. byla založena s cílem přinést zákazníkovi komplexní nabídku bezpečnostních trezorů té 
nejvyšší kvality a úrovně zabezpečení.

Nabízíme: bezpečnostní/ohnivzdorné trezory, archivační trezorové skříně, skříně na zbraně, hotelové trezory, trezo-
ry do aut, trezorové dveře

Všechny námi vyráběné trezory jsou testovány certifikovanou laboratoří a vlastníme taky certifikát NBÚ pro ucho-
vávání informací ve stupni důvěrné, tajné a přísně tajné. Kromě certifikace u společnosti Trezor Test jsme úspěšně 
absolvovali certifikaci ECB-S v Itálii a jsme tak jediná firma v Čechách a na Slovensku s tímto certifikátem. Jsme členy 
mezinárodní asociace ESSA – profesního sdružení firem zabývajících se zabezpečovací technikou se sídlem v Ně-
mecku. Společnost kromě českého trhu dodává trezory do Holandska, Německa a Spojeného království.
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INTERIÉROVÉ DOPLŇKY – À LA MAISON 
– 1.NP + 3. NP
V konceptu À la Maison najdete kvalitní interiérové doplňky a textil, které doladí váš interiér k dokonalosti. 
V nabídce jsou produkty především evropských rodinných firem, kde se tradice a řemeslo dědí po generace. 
Proto není pochyb o kvalitě výrobků, která jde ruku v ruce se skvělým designem. 

SEDACÍ SOUPRAVY - KOINOR - HOME STYLE – 
1.NP
Pro ucelenou nabídku produktů interiérového vybavení nalezne v NLC také sedací soupravy německého výrobce 
KOINOR. Značka s více než 60-ti letou historií patří mezi přední evropské producenty vysoce kvalitních sedacích 
souprav. Nadčasový design, funkční prvky, pestrá škála potahových materiálů, rozměrová variabilita a hlavně kvalita 
řemeslného zpracování vás zcela jistě nadchne. Prémiová řada PURE NATURE oblečená do kůží o tloušťce 5mm je 
světovým unikátem a každá sedací souprava je neopakovatelným uměleckým dílem. KOINOR – SOFAS FOR FRIENS
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CABASSE ACOUSTIC CENTER 
- BSS PRAHA S.R.O. – 3.NP
Hudba se na nás slétá ze všech stran, hudba je s námi od rána do večera, hudba je kolem kamkoliv kam 
jdeme. Je to hudba, kterou kdysi označili za nejkrásnější z umění. Snad právě proto máme tak silnou potře-
bu zaposlouchat se do hudby i v klidu domova. Aby však hudba zůstala onou okouzlující záležitostí plnou 
emocí, musíme věnovat velkou péči i výběru "nástrojů", přes které ji budeme poslouchat - dokonce péči tak 
velkou a důkladnou, že může leckoho odradit pocitem, že musí mít doma spoustu kabelů, držáků a dalších 
esteticky rušivých prvků a složitě použitelných přístrojů. 

Právě proto jsme tu my v Cabasse Acoustic Center v Praze, abychom vám pomohli najít cestu k dokonalému 
zvuku, který vás nechá bez překážek, bez únavy a bez obtíží vychutnat si vaši oblíbenou skladbu, oblíbený 
disk, LP, rozhlasovou stanici nebo internetový stream. Jsme tu, abychom vám pomohli objevit kouzlo per-
fektního ozvučení a smazali jakoukoliv překážku mezi vámi a silným hudebním zážitkem ve vašem domově.

Nechte si v našem stylovém showroomu ukázat, jak nenápadně a precizně lze ozvučit libovolný prostor, přijďte si 
poslechnout špičkové reprosoustavy i elektroniku do našeho konceptu Cabasse Acoustic Center. Je lhostejné, zda 
preferujete dvoukanálový poslech hudby na nejvyšší úrovni, hledáte nenápadné vestavné ozvučení pro minimali-
stický interiér nebo se chcete nechat ohromit explozivním zvukem domácího kina nejnovějšího standardu Dolby 
Atmos, kde zvuk přichází ze všech stran včetně stropu. 

V showroomu na vlastní oči uvidíte, na vlastní uši uslyšíte a na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké to je mít skutečně doko-
nalý zvuk na dosah ruky. Ať už vybíráte zvuk do svého vlastního domu, ať jste architekt či designér s touhou najít 
skvělý zvuk v moderním elegantním kabátě, přijďte se podívat do nového showroomu, jak snadno lze s tradiční 
francouzskou značkou Cabasse díky její téměř sedmdesátileté historii skloubit ideální integraci do libovolného in-
teriéru se špičkovým, živoucím zvukem. Uvidíte a uslyšíte, co jste doposud nepovažovali za možné. Dopřejte si to 
nejlepší...
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NEVŠÍMAL – 4.NP
EXTERIÉRY
Le Corbusier jednou řekl, že budovu tvoří konstrukce a světlo. Tyto dva pojmy zároveň přesně vymezují 
pole působnosti společnosti Nevšímal. Jedná se o  ryze českou společnost z  Nymburka, která se věnuje 
realizaci tzv. lehkých obvodových plášťů (někdy zkráceně, byť ne zcela přesně, „fasád“) už od roku 1993. 
Za tuto dobu Nevšímal realizoval stovky pozoruhodných projektů u nás, na Slovensku i jinde v zahraničí. 
Čerstvě jsme například zvítězili v zajímavém tendru na dodávku pláště budovy ve Velké Británii. Bez ohledu 
na lokalitu, vždy se jedná o přímou spolupráci s klienty anebo se známými architekty. Ve firemním portfoliu 
naleznete rodinné domy stejně jako velké administrativní anebo komerční budovy.

Jedním z nejdůležitějších požadavků při návrhu oken, potažmo venkovní fasády, je obvykle dostat do bu-
dovy co nejvíce světla a při tom zachovat přirozeně co nejlepší energetickou bilanci (úniky tepla v zimě 
oproti přehřívání v létě). Jednak z důvodu zdravotních a také pro své praktické a estetické výhody. Trendem 
poslední doby jsou co největší rozměry oken a zároveň maximální míra otevření. Neméně důležitým aspek-
tem je vhodné propojení exteriéru s interiérem. Zcela ideální volbou pro všechny tyto požadavky se jeví 
hliníková okna. Jen ještě dodejme – a k tomu firma s dostatečnými zkušenostmi. 

A proč právě Nevšímal? Každý projekt je pro nás jedinečný a řešíme ho tak, aby byl optimální z hlediska 
výroby, architektury i přání klienta.

INTERIÉRY
Díky zkušenostem z technicky poměrně náročného segmentu externího opláštění budov jsme se rozhodli nastar-
tovat úplně novou firemní divizi se zaměřením na interiéry. Původní úmysl řešit interiéry výhradně pro naše vy-
brané obchodní partnery se nicméně brzy vymknul kontrole. Především proto, že stále ctíme ten samý přístup 
k projektům jako při realizaci fasád: optimalizace řešení s ohledem na rozpočet a s respektem k tomu, na čem se 
zákazník domluvil se svým architektem. Nyní je tedy interiérová divize Nevšímal N|teriors otevřena široké veřejnosti.

Je to také rozumová volba. Protože tak jako „fasáda“ utváří dům navenek, bez ideálního vnitřního uspořádá-
ní, se spoustou venkovního světla, by to byla jen prázdná schránka. Proto jsme kupříkladu výhradními dis-
tributory nizozemské značky Maars Living Walls® s „neviditelnou“ příčkou lalinea a nejsubtilnějším profilem 
na světě. Dalším důležitým faktorem je skvělá zvuková neprůzvučnost při zachování čistého vzhledu bez 
rušivé „hmoty“ profilů navíc. Vhodné akustiky lze také docílit správně navrženým podhledem.
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