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Vážení obchodní přátelé,

Dear ladies and gentlemen,

s výbavou interiérů jsou nejčastěji spjaty materiály jako
kámen, kov, sklo, kůže, textil a zcela neodmyslitelným
materiálem, který dává interiéru v jistém slova smyslu život,
je dřevo.

Interior furnishing materials usually include stone, metal,
glass, leather and essentially a material that gives, in
a sense, a lively feel to the interior — wood.

Dřevo ve všech podobách: podlahy, obklady, okna a dveře,
ale zejména jako vstupní materiál pro výrobu interiérového
vybavení — nábytku. Potom již záleží na autorovi řešení
interiéru, jaký druh dřeviny zvolí, jaké vlastnosti dřeviny chce
využít a akceptovat, jakou má představu o zpracování
a o povrchové úpravě.
Realizace představ architekta je již na nás, výrobcích
nábytku a interiérových souborů. A jak se to dařilo nám konkrétně ve výrobě našich společností LACHMAN INTERIER
DESIGN, s.r.o. a LACHMAN STYL, s.r.o. v posledních dvou
letech Vám chceme prezentovat na následujících stránkách.

Wood in every form: floors, panelling, windows and doors,
but mainly as a source material for furniture manufacturing.
It then depends only on the designer how the interior is
arranged, what kind of wood is used, what characteristics of
the wood he wants to make use of and accept, what is his
idea of processing and surface finish.
Implementation of the architects´ ideas is then up to us,
furniture and interior manufacturers. And how we coped with
it in the production of our companies LACHMAN INTERIER
DESIGN, s.r.o. and LACHMAN STYL, s.r.o. is being presented on the following pages.

Hubert Lachman

Česká národní budova v New Yorku
Bohemian National Hall in New York

Pro stavební společnost PSJ, a.s.
Jihlava a pro společnost Techo, a.s.
Praha jsme dodali vybavení interiérů
budovy a společenského sálu nábytkem - interiérové dveře, zabudované
obklady, recepční pulty, posuvné dělící
stěny, zabudované knihovnické regály,
zabudovaný skříňový nábytek, vnitřní
barový pult a střešní bar.

For the construction company PSJ, a.s.
Jihlava and the company Techo, a.s.
Prague, we made interior equipment of
the building and its social hall with interior doors, panelling, reception desks,
sliding partition walls, built-in library
shelves, built-in cabinet furniture, indoor
bar and a rooftop bar.

Autor návrhu
Designed by
Atelier M1 architekti, s.r.o.

Recepční pult z polymerního kamene Corralit
Vestavěné obklady stěn, kryty vytápění a pracovní stůl z lakovaných desek v lesklém bílém provedení
Reception desk made of polymer stone Corralit
Panelling, radiator covers and a desk made of gloss white painted boards

Vybavení prostorů knihovny — pult ze žlutého polykarbonátu, vestavné skříně na knihy z lakovaných desek
v lesklém bílém provedení
Library furnishing — a counter made of yellow polycarbonate, built-in bookcases made of gloss white painted boards

Vybavení prostorů knihovny — vestavné skříně na knihy a zásuvkové skříně z lakovaných desek v lesklém bílém provedení
Library furnishing — built-in bookcases and chests of drawers made of gloss white painted boards

Společenský sál — posuvná dělící stěna, zabudované obklady a kryty vytápění, vstupní dveře do sálu se zabudovanými
prvky vzduchotechniky
Social hall — sliding partition wall, panelling and radiator covers, entrance door into the hall with built-in air-conditioning
components

Střešní bar — dřevěná konstrukce opláštěná lakovaným plechem
Rooftop bar — wooden construction covered with varnished sheet metal

Kasíno v Osnabrücku
Casino in Osnabrück

Pro společnost Abitare Praha spol.
s r.o. jsme dodali kompletní vybavení
interiéru kasína — vestavný nábytek,
recepční pulty, vybavení kasy a šaten,
barové pulty, dřevěné obklady
a interiérové dveře.

For the company Abitare Praha
spol. s r.o., we supplied complete
equipment of casino interior — built-in
furniture, reception desks, equipment of
the cash desk and cloakrooms, bars,
wooden panelling and interior doors.

Autor návrhu
Designed by
Abitare Praha spol. s r.o.

Barový pult — dýhované opláštění s vloženými polykarbonátovými pásky podsvícenými LED diodami
Detail opláštění baru — podsvícené pásky měnící barvu
Bar — veneered cladding with polycarbonate LED backlit stripes
Detail of the bar cladding — backlit stripes changing their colour

Hotel Omnia v Jánských Lázních
Omnia hotel in Jánské Lázně

Pro společnost Techo, a.s. Praha jsme
realizovali vybavení společenských
prostorů hotelu nábytkem — recepční
pulty, barové pulty a zabudované
obklady.

For the company Techo, a.s. Prague,
we supplied furnishing of the hotel
social areas — reception desks, bar
desks and panelling.

Autor návrhu
Designed by
MIMOLIMIT, s.r.o.

Barový pult se zázemím z březového masivního dřeva, skla a lakovaného a nerezového plechu
Bar with back part of the bar made of birch solid wood, glass and varnished and stainless sheet metal

Recepční a barový pult se zázemím z březového masivního dřeva, skla a lakovaného a nerezového plechu
Reception desk and a bar with back part of the bar made of birch solid wood, glass and varnished and stainless sheet
metal

Barový pult se zázemím z březového masivního dřeva, skla a lakovaného a nerezového plechu
Zabudované obklady a kryty vytápění z dubové průmyslové mozaiky
Bar with back part of the bar made of birch solid wood, glass and varnished and stainless sheet metal
Panelling and radiator covers made of oak industrial mosaic

Hotel Sheraton v Praze
Sheraton Prague Hotel

Pro společnost R & J EBC s.r.o. Praha
jsme realizovali vybavení hotelových
pokojů nábytkem - zabudované skříně,
dřevěné obklady, záhlaví postelí,
psací stoly, noční stolky, minibary,
konferenční stoly a kufrboxy.

For the company R & J EBC s.r.o.
Prague we furnished the hotel rooms
with built-in wardrobes, wooden panelling, bedheads, writing desks, bedside
cabinets, minibars, conference tables
and suitcase boxes.

Hotelový pokoj — čalouněné záhlaví s postelí a nočními stolky
Zabudovaná skříň s kuchyňkou a minibarem a toaletní stolek
Hotel room — upholstered bedhead with a bed and bedside cabinets
Built-in cupboard with a small kitchen, minibar and a dressing table

Rodinný dům v Držovicích
Family house in Držovice

Pro soukromého investora jsme re
alizovali vybavení interiéru rodinného
domu — vestavěný nábytek a truhlářské
prvky v interiéru.

For a private investor, we manufactured interior equipment of a family
house — built-in furniture and joinery in
the interior.

Autoři návrhu
Designed by
Ing. arch. Lukrécia Lachmanová
Ing. arch. Marek Lachman

Obývací prostor v přízemí rodinného domu
Living room on the ground floor of the family house

Hala v prvním patře rodinného domu
Hall on the first floor of the family house

Ložnice a dětský pokoj v prvním patře rodinného domu
Bedroom and children’s room on the first floor of the family house

Soukromý byt v Praze
Private apartment in Prague

Pro společnost EXX s.r.o. jsme kompletně vybavili interiér luxusního
soukromého bytu v Praze. Předmětem
naší dodávky byly vestavné skříňové
sestavy, knihovna, kuchyňská linka,
dřevěné obklady a stoly z kamene.

For the company EXX s.r.o., we completely equipped interior of a luxury
apartment in Prague. We supplied
a built-in storage wall, bookshelves,
a kitchen unit, wooden panelling and
stone tables.

Autor návrhu
Designed by
MIMOLIMIT, s.r.o.

Knihovna a čajová kuchyňka — bílé lakované desky a lakované desky s ebenovou dýhou
Bílé lakované dveře a koupelna s černým umyvadlem z polymerního kamene Corian
Bookshelves and kitchenette made of white painted board and lacquered board with ebony veneer
White painted wooden door and bathroom with black wash-basin made of polymer stone Corian

Prodejny GANT ve střední Evropě
GANT shops in central Europe

Pro společnost GANT Czech
Republic s.r.o. jsme realizovali kompletní stavební část interiérů prodejen
včetně vybavení nábytkem (zabudované regálové skříně a prodejní
pulty) v obchodních centrech v Praze,
Brně, Pardubicích, Bratislavě a Budapešti.

For the company GANT Czech
Republic s.r.o., we supplied complete
construction part of the shops´ interiors
including furnishing (fitted racks and
shop counters) in shopping centers
in Prague, Brno, Pardubice, Bratislava
and Budapest.

Prodejny GANT MAN a GANT HOME — realizace kompletní stavební části interiéru včetně vybavení nábytkem z lakovaného masivního dřeva, lakovaných dýhovaných desek a skla
GANT MAN and GANT HOME shops — supply of complete construction part of interiors including furniture made of lacquered solid wood, lacquered veneer boards and glass

Prodejna GANT HOME — zabudované prodejní regály a prodejní pult z bíle lakovaného dřeva
Prodejna GANT MAN — dýhovaný obklad se zabudovanými policemi a skříněmi, detail prodejního stolku
GANT HOME shop — fitted shop shelves and a counter made of white-painted wood
GANT MAN shop — veneered panelling with fitted rack and wardrobes, detail of a table

Prodejna GANT MAN — prodejní pult a zabudované regály - kombinace dýhovaných desek, masivního lakovaného dřeva
a lepeného skla
GANT MAN shop — a counter and fitted shop shelves - combination of veneer boards, lacquered solid wood and glass

Klenotnictví Queen Jewellery v Praze
Queen Jewellery shop in Prague

Pro společnost KAPUCÍN, s.r.o. jsme
realizovali kompletní stavební část
interiéru klenotnictví včetně technického
zařízení a kompletního vybavení nábytkem (zabudované a volně stojící vitríny,
prodejní pulty a dveře).

For the company KAPUCÍN, s.r.o. we
supplied complete construction part of
the jewellery interior including furnishing (built-in and free standing showcases, shop counters and doors).

Autor návrhu
Designed by
Yossi Even

Stavební část — SDK stěny a veškeré technické zařízení
Interiér — zabudované a volně stojící vitríny, prodejní pulty a dveře z lakovaných desek a skla
Construction part — plasterboard walls and technical equipment
Built-in and free standing showcases, shop counters and doors made of painted boards and glass

Raiffeisen banka v Praze
Raiffeisen bank in Prague

Pro společnost Techo, a.s. Praha jsme
realizovali kompletní vestavný interiér
bankovních pracovišť — vybavení
recepčními pulty, pokladními pulty
a pracovišti bankovních úředníků.

For the company Techo, a.s. Prague,
we provided complete built-in interior
of bank workplaces — equipped with
reception desks, cash counters and
bank clerks workplaces.

Pracoviště bankovních úředníků — kombinace desek s různými HPL fóliemi a plexiskla
Bank clerks’ workplaces — combination of boards with various HPL foils and acrylic glass

Kanceláře v Praze
Offices in Prague

Pro společnost Techo, a.s. Praha
jsme vybavili kancelářské prostory
recepčním pultem, dřevěnými obklady
rovných a obloukových stěn, zabudovanými skříňovými sestavami a dveřmi.

For the company Techo, a.s. Prague
we supplied complete office equipment — reception desk, wooden panelling of straight and curved walls, built-in
cabinets and doors.

Autor návrhu
Designed by
4A architekti, s.r.o.

Recepce a dřevěný obklad — dýhované desky v kombinaci se skleněnými panely
Zabudované skříňové sestavy — kombinace černého lamina a lakovaných dýhovaných desek
Reception and wooden wall panelling — combination of veneered lacquered boards and glass panels
Built-in cabinets — combination of black laminated boards and veneered lacquered boards

Gymnázium a základní škola NOVÝ PORG v Praze
NOVY PORG secondary and primary school in Prague

Pro společnost Techo, a.s. Praha jsme
realizovali kompletní stavební rekonstrukci objektu s přístavbou a dílčí
vybavení interiérů vestavnými nábytkovými prvky.

For the company Techo, a.s. Prague,
we conducted a complete reconstruction of the building with its annex and
furnished a part of interior with built-in
furniture components.

Vstupní portál do objektu školy z kortenového plechu
Interiér učeben
Entrance portal into the school building made of COR-TEN plate
Classroom interior

Sportovní centrum Omega v Olomouci
Omega sport center in Olomouc

Pro společnost GEMO OLOMOUC,
spol. s r.o. jsme realizovali vybavení
vstupních prostorů do fitness sekce
ve sportovním centru Omega v Olomouci. Předmětem dodávky byl
recepční pult s opláštěním z různobarevných plastových pruhů se zabudovanou skříňovou sestavou.

For the company GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., we equipped
the entrance into the fitness section in
Omega sport center in Olomouc. The
supply consisted of a reception desk
with cladding made of coloured plastic stripes with a built-in case unit.

Autor návrhu
Designed by
TRIGNIS, spol. s r.o.

Recepční pult — opláštění pultu z různobarevných plastových pruhů
Detail skladby pruhů a prosvícený regál z barevného polykarbonátu
Reception desk — cladding made of coloured plastic stripes
Detail of the stripes composition and a transilluminated rack made of coloured polycarbonate

Aquapark v Olomouci
Aquapark in Olomouc

Pro stavební společnost GEMO
OLOMOUC, spol. s r.o. jsme vybavili
aquapark barovými a recepčními pulty
z polymerního kamene HI-MACS a zabudovanými policovými skříněmi.

For the construction company GEMO
OLOMOUC, spol. s r.o., we equipped
the aquapark with bars and reception
desks made of polymer stone
HI-MACS and with built-in racks.

Autor návrhu
Designed by
Ing. akad. arch. Jan Vrana

Vstupní pult u sauny s policemi z bílého a oranžového polymerního kamene HI-MACS
Bufetový pult se zázemím z polymerního kamene HI-MACS
Entrance counter at the sauna with shelves made of white and orange polymer stone HI-MACS
Refreshment bar with back part of the bar made of polymer stone HI-MACS

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Science faculty of Palacky University in Olomouc

Vstupní halu nové budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci jsme vybavili recepčními
pulty z bílého polymerního kamene
Corralit.

We equipped the entrance hall of
the Science faculty of Palacky University in Olomouc with reception desks
made of white polymer stone Corralit.

Autor návrhu
Designed by
Atelier M1 architekti, s.r.o.
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ČESKÁ NÁRODNÍ BUDOVA v New Yorku — vybavení
interiérů vestavnými prvky
Hotel OMNIA v Jánských Lázních — vybavení společenských prostorů
Recepční pult ve sportovním centru OMEGA
v Olomouci
Interiér rodinného domu v Prostějově
KASÍNO v Osnabrücku — vybavení interiéru nábytkem
Hotel SHERATON v Praze — hotelové pokoje
Recepční a barové pulty v AQUAPARKU v Olomouci
Bankovní pobočka RAIFFEISEN v Praze — vybavení
nábytkem
Interiér soukromého bytu v Praze
Recepční pulty na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci
Bankovní pobočky BANK OF GEORGIA v Gruzii —
vybavení interiérů a bankovní kiosky
Multikina CINESTAR v České republice — vybavení
vstupních prostorů
Kavárna CAFFÈ POINT v OC City Park v Jihlavě
Kancelářské prostory v 26. patře City Tower v Praze
Interiér rodinného domu v ulici Na Hvězdárně v Praze
Kanceláře společnosti ARMADA FILMS v Praze
Hotel SAVOY ve Špindlerově Mlýně — dílčí vybavení
hotelových pokojů a společenských prostorů
Hotel MONTCALM v Londýně — společenské prostory
Interiér luxusní restaurace v 27. patře City Tower v Praze
Interiér klenotnictví QUEEN JEWELLERY v Praze
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BOHEMIAN NATIONAL HALL in New York — furnishing with built-in components
Hotel OMNIA in Janske Lazne — social areas
Sports center OMEGA in Olomouc — reception desk
Family house interior in Prostejov
Osnabrück Casino — furnishing
Hotel SHERATON in Prague — hotel rooms furnishing
Reception desks and bars in AQUAPARK in Olomouc
RAIFFEISEN bank branch in Prague — interior furnishing
Private apartment interior in Prague
Reception desks of the Faculty of Science, Palacky
University, Olomouc
BANK OF GEORGIA branches, Georgia — interior
furnishing and bank kiosks
Cinema complexes CINESTAR across the Czech Republic — entrance areas furnishing
Coffee-bar CAFFÈ POINT in City Park shopping center,
Jihlava
Offices on the 26th floor of the City Tower, Prague
Family house interior on Na Hvězdárně street, Prague
ARMADA FILMS offices in Prague
Hotel SAVOY in Spindleruv Mlyn — partial fit-out of
guest rooms and social areas
Hotel MONTCALM in London — social areas
Luxury restaurant interior on the 27th floor of the City
Tower, Prague
QUEEN JEWELLERY interior, Prague

LACHMAN STYL s.r.o.
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Společnost DISNEY MOBILE GAMES STUDIO
CZECH v Praze — vybudování prostorů kanceláří
Společnost RPG v Ostravě — rekonstrukce kanceláří
Společnost OKD v Ostravě — rekonstrukce kanceláří
BAWAG BANK Vsetín — vybudování finančního centra
Společnost BOOMERANG ve vile Troja v Praze —
vybudování prostorů kanceláří
Společnost BONAR FLOOR v Pankrác house v Praze —
vybudování prostorů kanceláří
Společnost ALGECO v Pankrác house v Praze — vybudování prostorů kanceláří
Kanceláře ERNST & YOUNG v Praze — stav. úpravy
HADOVKA OFFICE PARK v Praze — vybudování kancelářských prostorů
POŠTOVNÍ SPOŘITELNY v České republice — vybudování finančních center
Gymnázium a ZŠ NOVÝ PORG — stavební rekonstrukce a přístavba budovy, dílčí vybavení nábytkem
Společnost PROFISTAV v Pankrác house v Praze — vybudování prostorů kanceláří
Společnost LYONESS v Hadovka Office Park v Praze —
vybudování prostorů kanceláří
Objekt ČEZ v Hostivici a skladový areál v Nelahozevsi
— stavební rekonstrukce
Společnost WEIDMÜLLER v Pankrác house v Praze —
vybudování prostorů kanceláří
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ — rekonstrukce objektu
Autoservis AUTOFLORA v Paláci Flora v Praze — vybudování autoservisu
RAIFFEINSEN Praha — vybudování finančního centra
Prodejny GANT ve střední Evropě — kompletní dodávka
obchodních jednotek
Společnost LHS v Pankrác house v Praze — vybudování
prostorů kanceláří
Společnost PSG Zlín v Pankrác house v Praze — vybudování prostorů kanceláří
Společnost GFK v Praze — vybudování prostorů kanceláří
Objekty společnosti PPF — OFFICE STAR FOUR v Praze
— rekonstrukce nájemních a reprezentačních prostorů
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DISNEY MOBILE GAMES STUDIO CZECH, Prague —
office interior
RPG Ostrava — offices reconstruction
OKD Ostrava — offices reconstruction
BAWAG BANK Vsetin — offices reconstruction
BOOMERANG company residing in villa Troja, Prague
— office furnishing
BONAR FLOOR in Pankrac house, Prague — office
furnishing
ALGECO in Pankrac house, Prague — office furnishing
ERNST & YOUNG offices in Prague — renovation
HADOVKA OFFICE PARK, Prague — office construction
POSTOVNI SPORITELNA branches across the Czech
Republic — construction of financial centres
NOVY PORG secondary school and primary school
— reconstruction and construction of annex building,
partial furnishing
PROFISTAV in Pankrac house, Prague — office furnishing
LYONESS located in Hadovka Office Park, Prague —
construction of offices
CEZ building in Hostivice and warehouse in Nelahozeves — reconstruction
WEIDMÜLLER in Pankrac house, Prague — office space
furnishing
BUSINESS UNIVERSITY — reconstruction
AUTOFLORA Car service center at Flora Palace,
Prague — construction
RAIFFEINSEN, Prague — financial center construction
GANT shops in Central Europe — complete shops
construction
LHS in Pankrac house, Prague — office construction
PSG Zlin in Pankrac house, Prague — office construction
GFK, Prague — office construction
Various buildings of PPF — OFFICE STAR FOUR, Prague
— reconstruction of offices for rent and representative
rooms

LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o.
LACHMAN STYL s.r.o.
Plumlovská 44
796 01 Prostějov
Czech Republic
tel +420 582 347 970
fax +420 582 338 115
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www.lachman-interier.cz
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