
Samozrejmos  návrhu: medzi tvorivé služby spolo nosti Brik 
pre klientov, ktorí požadujú celkový návrh interiéru, patrí aj 
príprava vizualizácií. Z nich si každý dokáže urobi  predstavu 
o budúcom výsledku. Na obrázku je príklad obývacej izby ve -
kometrážneho bytu. Interiérový dizajnér v nej použil elegantnú 
alúnenú stoli ku «Sofia» s jemnými líniami, roz ahovací stôl 

«Permon» s prepracovanými detailmi, robustnú sedaciu súpravu 
«Tetra» doplnenú nad asovým konferen ným stolíkom «Tito». 
Okrem sériovo vyrábaného nábytku tu Brik navrhol a dodal aj 
atypickú obývaciu zostavu riešenú na mieru, ktorá skrýva sta-
vebné nedokonalosti priestoru a technické zariadenia bytu.p y

Ke  interiér nájde domov
Oce ovaný slovenský výrobca nábytku Brik nie je len primárnym 

producentom. Ako sie  dizajnérskych štúdií je zárove  miestom, kde 
vzniká dobrý interiér už od projek nej fázy.
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nteriér ako organická sú as  
architektonického prostredia 
predstavuje nevyhnutný život-
ný priestor. Je v záujme každé-
ho loveka, aby obýval interiér, 

v ktorom sa v rámci svojich preferencií cíti dob-
re. Niekomu sa podarí vytvori  príjemné a poho-
dlné prostredie vlastným pri inením, iný využí-
va služby architektov i interiérových dizajnérov, 
prípadne kombinuje oboje. Nájs  odborníka, kto-
rý dokáže naplni  predstavy alebo príjemne pre-
kvapi  svojím originálnym riešením, býva nieke-
dy náro ný proces. Ten je iba za iatkom plnenia 
sna o budúcom priestore.
Kremnická nábytkárska spolo nos  Brik sa ne-
uspokojila iba s výrobnými úspechmi a neob-
medzila na typové prvky sériovo vyrábaného 
dizajnu. Klientom ponúka aj kompletné rieše-
nia interiérov na mieru, premyslené do najmen-
ších mali kostí už od po iato nej projek nej fázy. 
V rámci eskej republiky a Slovenska ju zastupu-
je nieko ko showroomov alebo obchodných part-

nerov, ktorí sú schopní spracova  kvalitný návrh 
interiéru. V om majú konkrétne prvky dorieše-
né všetky detaily vrátane konštruk ných riešení, 
ím sa urých uje postup realizácie interiéru – vý-

robný proces aj montáž. V neposlednom rade to 
klientovi znižuje kone nú cenu. 

alšie informácie o možnostiach interiérového 
návrhu želaných priestorov získate na brik.sk alebo 
v showroome Brik Bratislava na Štúrovej ulici 14 

(telefón +421 2 57 10 48 12). 

I

Priamo od srdca: spolo nos  Brik je viac ako dve 
desa ro ia vnímaná ako dodávate  špi kových interiérových 
prvkov, ktoré vznikajú v samom srdci Európy – vo výrobnej 

hale v Kremnici.
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