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Vážení přátelé,
v letošním roce 2014 naše společnost LACHMAN oslaví 25 let své existence v oblasti návrhu řešení, řízení
a realizace interiérových a stavebních projektů. Následujícím přehledem některých vybraných realizací
z posledního období chceme všem našim stávajícím obchodním partnerům, jak odběratelům, tak i dodavatelům
poděkovat za dosavadní obchodní součinnost. Chceme je ujistit, že máme velký zájem i nadále pokračovat
ve vzájemných korektních obchodních vztazích. Rádi bychom touto naší prezentací oslovili a přesvědčili i naše
budoucí odběratele o tom, že je naše společnost tou pravou pro realizaci jejich budoucích projektů. K tomu máme
připraven tým našich v praxi ověřených obchodníků, architektů, projektantů, projektových manažerů a techniků.
V neposlední řadě máme tým řemeslně zdatných výrobních dělníků. Tento pracovní tým je ve spojení s moderní
výrobní technikou a technologiemi, kterými disponujeme, schopen realizovat projekty od jednoduchých až po ty
nejsložitější.
Projekty interiérů s dodávkou nábytku realizuje naše společnost LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., která nabízí
od vypracování návrhu řešení, výrobní dokumentace, výroby nábytku až po jeho konečnou montáž. Překážkou
není použití nejrůznějších materiálů, kování a povrchových úprav. Stavební projekty realizuje naše společnost
LACHMAN STYL s.r.o., která nabízí od součinnosti při projektování staveb a stavebního řízení, po realizaci
stavebních projektů na klíč. Komplexní služby ke spokojenosti našich zákazníků jsou naší prioritou.

Dear friends,
This year, 2014, company LACHMAN celebrates 25 years in the interior design and construction industry.
Our company is manages projects all the way from initial design to final execution. In the following overview
of some latest projects, we try to express our thanks to all our current customers and suppliers. With this presentation
we would like to approached and convinced our future customers that our company is the right to realize their future
projects, to do this we have our team of trusted dealers, architects, designers, project managers, technicians and,
above all, skilled craftsmen, makes us the best possible partner in your future projects. With our modern machinery
and production methods, this team can handle any project no matter how simple or complex.
Company LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. (Ltd.), provides interior projects and furnishing, which offers all
services ranging from design, production documentation, and furniture production right up to final installation.
We are also able to use various materials, metal fittings and finishes. Company LACHMAN STYL s.r.o. deals
with our construction projects, handling the process of designing buildings and obtain the building permits to turnkey
projects. Complex services and the satisfaction of our customers are our top priority.

								

Hubert Lachman
ředitel společnosti
Executive Director

LACHMAN INTERIER DESIGN

Privátní resort VELAA na Maledivách
Private resort VELAA, Maldives

Celková realizace luxusního resortu zahrnovala vypracování výrobní dokumentace,
výrobu a montáž interiérového vybavení společenských prostorů společnosti Velaa
na ostrově Fushivelavaru. Použitý materiál na interiérové vybavení je převážně
drásané masivní dřevo a dýha meranti s povrchovou úpravou olejem. Veškerý nábytek
proveden pro náročné klimatické podmínky v dané oblasti.

Realizace pro společnost TECHO, autor návrhu ADR, Petr Kolář / Contracted by TECHO company, Designed by ADR, Petr Kolář

Complete realization of the luxurious resort included all the production documentation,
manufacturing and finally assembling of interior equipment for public area for Velaa
Company, which has its seat on the Fushivelavar Island. The used material for the interior
equipment was mainly: brushed solid wood with Meranti veneer, finished by surface oil
adjustment. All the casegoods was made to cope with severe climate conditions of the area.

Samonosné vřetenovité schodiště z masivního dřeva meranti
s ocelovou nosnou konstrukcí a nerezovým zábradlím.
Self-supporting spiral-shaped staircase made of Meranti solid wood
with steel supporting structure and stainless railing.

Vybavení luxusního baru s podsvětleným čelem z kamene onyx a horní pracovní
plochou z polymerního kamene. Dřevěný obklad digestoře a zápultí barů z masivního
dřeva meranti.
Equipment of the luxury bar backlit from the front made of onyx stone with work-top
board made of polymer stone. The wooden paneling around the hood and back part
of the bar made of Meranti solid wood.

Barový pult s čelem z ocelového
plechu s povrchem s vypalovanou
barvou se vzorem krunýře želvy,
dřevěný obklad z masivního dřeva
meranti.
Bar front made of steel plate
with powder coating with pattern
of turtle shell. The wooden paneling
made of Meranti solid wood.

Vila Tugendhat v Brně
Tugendhat Villa in Brno

Výroba a montáž replik originálního nábytku na vybavení rekonstruované vily
ve funkcionalistickém stylu. Vyrobeno původní výrobní technologií dle architekta
Ludwiga Miese van der Rohe. Použitý materiál dýha eben makassar, masivní
exotické dřevo a laťovka.

Realizace pro společnost Amos, Brno / Contracted by Amos company, Brno

Production and assembly of the original furniture replicas for the equipment
of the restored Modern architecture villa. It was made using the original production
technologies by Ludwig Mies van der Rohe. The material used was ebony veneer
Makassar and solid exotic wood.

Casino v Hannoveru
Casino in Hannover

Kompletní vybavení prostorů kasina v nadstandardním provedení. Na interiérové
prvky byl použit materiál: dýha, masivní dřevo, sklo, lakované sklo, kov a přírodní
a polymerní kámen.
Complete equipment of the casino public area in luxury design. For the interior
components, the following material was used: veneer, solid wood, glass, lacquered
glass, metal, natural and polymer stone.

Prostor restaurace a baru se sloupem obloženým prvky z nerezového plechu.
Nasvětlené obklady stěn a čelo barového pultu jsou provedeny z dýhovaných desek
s vloženými broušenými skly Swarovski.
Restaurant and bar premises with column covered with elements of stainless steel
plates. The floodlit wall paneling and bar front were made of veneered boards
in combination with Swarowski cut glass.

Interiér vily u Prahy
Interior of the villa in Prague

Kompletní vybavení vily luxusním interiérem včetně zpracování náročné výrobní
dokumentace. Provedení nábytku v teakové dýze a masivu v kombinaci se
superlesklými nerezovými prvky.

Autor návrhu Mimolimit, Barbora Škorpilová / Designed by Mimolimit, Barbora Škorpilová

Complete equipment of the villa luxurious interior including drawing up challenging
production documentation. The furniture was made of teak veneer and solid wood
in combination with extra glossy stainless steel elements.

Pracovna se stolem z drásané
teakové dýhy a knihovnou
vloženou do skleněné příčky
s dvířky s povrchem z kůže.
Office room with desk made
of brushed teak veneer.
Bookcase put into glass
partition wall with small doors
with leather surface.

Schodiště a dřevěný obklad
schodiště z drásané teakové
dýhy. Obklad schodiště
s pruhy z matného a leštěného
nerezového plechu.
Staircase and staircase wooden
paneling made of brushed teak
veneer. Right part of the staircase
paneling was made of stripes
from polished and matt stainless
steel plate.

Koupelna a dětský pokoj s dřevěnými obklady a nábytkem z drásané teakové dýhy.
Do obkladu v koupelně vloženy dveře.
Bathroom and children’s room with wooden paneling and furniture made of brushed
teak veneer. In the bathroom, the door was put into paneling.

Interiér rodinné residence v Radějově
Interior of family residency in Radějov

Vybavení rodinného sídla tradičním nábytkem v nadstandardním provedení.
Důraz byl kladen na náročné řemeslné provedení z masivního dubu s povrchovou
úpravou olejem.
This family residency was equipped with traditional furniture in luxury design.
Stress was put on demanding hand-crafted execution in solid oak wood with surface
oil adjustment.

Prostor s klenbou z dřevěných
dubových lepených nosníků
a dubových prken.
Space with vault made
of bonded wooden oak beams
and oak planks.

Kuchyňské linky s dvířky a čely
zásuvek z drásaných dubových
desek a s pracovními deskami
z pohledového leštěného
betonu.
Kitchen units with doors and
drawers front made of brushed
oak boards. Work desks made
of polished concrete.

Interiér foyer multikina
CineStar v Praze
Interior of the foyer of multi-room
cinema CineStar in Prague

Interiéry foyer multikin v obchodním centru Černý Most v Praze a OC Breda v Opavě
byl řešen od návrhu po kompletní realizaci. Použitým materiálem na portál, pokladny
a barové pulty je LED diodami podsvětlený polymerní kámen s vyfrézovaným dekorem,
sklo a desky s HPL fólií.
The interior of the foyer of multi-room cinema in the shopping mall Černý Most
in Prague and the shopping mall Breda in Opava was realized from the initial design
through complete realization. The material used for portal, box offices and bar
counters was polymer stone backlit by LED diodes, with milled ornaments, glass
and HPL bonded boards.

Autor návrhu Lukrécia Lachmanová a Marek Lachman / Designed by Lukrécia Lachmanová and Marek Lachman

Autor návrhu Lukrécia Lachmanová, Bohumil Brůža a Marek Lachman / Designed by Lukrécia Lachmanová, Bohumil Brůža and Marek Lachman

Expozice čarodějnických procesů
v muzeu v Jeseníku
Exposition of witch trials
in the museum of Jeseník

Kompletní dodávka stavby a interiérového vybavení expozice včetně replik exponátů
a AV techniky. Muzejní vitríny a prosvětlené panely se zabudovanými obrazovkami jsou
vyrobeny z ocelového plechu, lakovaných desek, čirého skla a skla s potištěnou fólií.
Expozice byla oceněna 2. místem v soutěži Gloria musaealis v kategorii výstava roku.
Complete construction realization and interior equipment of the exposition including
the replicas of the exhibits and AV technology. The museum showcases and lit-up
panels with built-in screens were made of steel plates, lacquered boards, sheer glass
and glass with printed foils. The exposition was awarded a 2nd place in the Gloria
musaealis competition in the category of : “the exposition of the year”.

Hotel Shangri-La v Londýně
Hotel Shangri-La in London

Vybavení společenských prostorů vysoce nadstandardního luxusního hotelu Shangri-La
v mrakodrapu The Shard v Londýně včetně vypracování technicky náročných řešení
odpovídajících významu budovy. Realizace naplnila veškeré náročné požadavky
investora.
Equipment of public area of the first-class luxury hotel Shangri-La in the skyscraper
The Shard in London was realized including working out a technically challenging
solutions corresponding to the significance of the building. The realization fulfilled all
of the demanding requirements of the investor.

Realizace pro R&J EBC / Contracted by R&J EBC

Interiér bytu v Praze
Interior of an apartment in Prague

Kompletní vybavení luxusního bytu zabudovaným nábytkem. Provedení nábytku
s ručně natíranými povrchy a povrchy s lakem ve vysokém lesku. Interiérové prvky
v koupelně provedeny z polymerního kamene.

Autor návrhu Oskar Kohen / Designed by Oskar Kohen

Complete equipment of a luxurious apartment with built-in furniture. We manufactured
the furniture with hand-made painted surfaces and glossy surfaces. The interior
elements in the bathroom were made of polymer stone.

NH Hotel v Olomouci
NH Hotel in Olomouc

Pro společnost GEMO Olomouc jsme dodali vybavení do 137-mi pokojů, včetně
zpracování výrobní dokumentace. Nábytek je vyroben z dýhovaných desek a desek
s HPL fólií v kombinaci s laminovanými deskami.
For GEMO company in Olomouc, we supplied equipment for 137 rooms, including
drawing up a production documentation. The furniture was made of veneered boards
and HPL bonded boards in combination with melamine-faced boards.

Autor návrhu CAMA Architekti / Designed by CAMA Architekti

Realizace pro společnost Antonie Hotels / Contracted by Antonie Hotels company

Hotel Antonie ve Frýdlantu
Hotel Antonie in Frýdlant

Realizace vybavení interiéru 19-ti pokojů a společenských prostorů hotelu
v drásaném masivním dubu s povrchovou úpravou olejem.
Realization of interior equipment of 19 rooms and public area of the hotel
in brushed solid oak wood with surface oil adjustment.

Hotel King David v Praze
Hotel King David in Prague

Vybavení interiéru recepce a lobby baru nábytkem a vybavení 70-ti pokojů
v dýhovaném provedení z amerického ořechu v kombinaci s laminovanými deskami
včetně čalouněných prvků a dekorativních textilií.
Interior equipment of reception and lobby bar with furniture and equipment
of 70 rooms in veneered design made of American Walnut tree in combination
with melamine-faced boards including upholstered components and decorative
textiles.

Autor návrhu CAMA Architekti / Designed by CAMA Architekti

Hotel Hampton by Hilton v Londýně
Hotel Hampton by Hilton in London

Výroba a montáž nábytku do 297-mi pokojů včetně společenských prostorů
hotelu. Na vybavení pokojů byly použity laminované desky. Na interiérové prvky
ve společenských prostorách použity dýhované desky, masivní dřevo, polymerní
kámen a laminované desky.

Realizace pro R&J EBC / Contracted by R&J EBC

Production and assembly of furniture for 297 rooms including and public area
of the hotel. Melamine-faced boards were used for room equipment. Veneered
boards, solid wood, polymer stone and melamine-faced boards were used
for the interior components of public area.

Nasvětlený recepční a barový
pult z polymerního kamene
v kombinaci s lakovaným
bílým sklem. Dřevěné obklady
a interiérové prvky v dubové
dýze.
Lit -up reception and bar
counters made of polymer stone
in combination with lacquered
white glass. Wooden paneling
and interior components made
of oak veneer.

Hotelové pokoje z laminovaných desek v povrchu ořech a olše.
Hotel rooms made of melamine-faced boards with walnut tree and alder surfaces.

Hotel Hilton v Londýně, Wembley
Hotel Hilton in London, Wembley

Vybavení společenských prostorů hotelu – recepce, bar, lobby včetně obkladů
stěn z dýhovaných desek a dveří. Provedení v masivním mořeném dřevě a dýze
a polymerním kameni.
Equipment for public area of the hotel – reception, bar, lobby including the doors
and wall paneling made of veneered boards. The design was done in stained wood
and veneer and polymer stone.

Realizace pro R&J EBC / Contracted by R&J EBC

Prostor baru s barovým pultem, obklady a dalšími prvky z mořené dubové dýhy.
Nasvětlené čelo baru ze žlutého lakovaného skla. Prostor s krbem obloženým
dřevěným obkladem z mořené dubové dýhy.
Bar space with bar counter, paneling and other components made of stained oak
veneer. The floodlit bar front made of yellow lacquered glass. Fireplace area covered
with wooden paneling made of stained oak veneer.

Prostor baru s dřevěným obkladem z mořené dubové dýhy se skrytými
zabudovanými dveřmi.
Bar space with wooden paneling made of stained oak veneer
with covert built-in doors.

Realizace pro R&J EBC / Contracted by R&J EBC

Hotel Hilton na letišti Heathrow
v Londýně
Hotel Hilton at the Heathrow airport,
London

Realizace 350-ti hotelových pokojů a společenských prostorů hotelu Hilton na letišti
Heathrow, Terminál 5 v Londýně. Na výrobu nábytku do pokojů bylo použito masivní
dřevo a desky s dýhou ořech a do společenských prostorů dřeviny s patinovaným
povrchem a kůže.
Realization of 350 rooms and public area of the Hilton hotel at the Heathrow airport,
Terminal 5 in London. We used solid wood and boards with Walnut tree veneer for
production of the room furniture; timber species with patina-coated surface and leather
were used for public area.

Hotelový pokoj s nábytkem
z masivního ořechu a ořechové
dýhy v kombinaci s lakovanými
prvky v béžové barvě a záhlavím
z béžové ekokůže.
Hotel room with furniture
made of solid Walnut tree
wood and Walnut tree veneer
in combination with lacquered
elements and headboard in beige
synthetic leather.

Interiér stylové restaurace s vestavným nábytkem, pulty a stoly z masivního dřeva
s patinovaným bílým povrchem.
Interior of stylish restaurant with built-in furniture, counters and tables made of solid
wood with white patina-coated finish.

Hotel Sport ve Vésce u Olomouce
Hotel Sport in Véska, Olomouc

Autor návrhu Atelier RAW, Brno / Designed by Atelier RAW, Brno

Kompletní vybavení 34 pokojů a společenských prostorů hotelu s recepcí a barovými
pulty z dýhovaných desek, přírodního kamene, nerezových prvků a skla.
Complete equipment of 34 rooms and public area of the hotel with reception and bar
counters made of veneered boards, natural stone, stainless steel elements and glass.

Interiér rodinného domu na Moravě
Interior of family house in Moravia

Vybavení interiéru jednopodlažního rodinného domu. Nábytek vyroben
z lazurovaných dýhovaných desek v kombinaci s přírodním a polymerním kamenem.
Interior equipment of a single-story family house. The furniture was made of painted
veneered boards in combination with natural and polymer stone.

Autor návrhu Lukrécia Lachmanová a Marek Lachman / Designed by Lukrécia Lachmanová and Marek Lachman

Interiér bytu ve vile v Prostějově
Interior of an apartment in a villa,
Prostějov

Kompletní vybavení nábytkem obytného prostoru s kuchyní v rekonstruované
funkcionalistické vile. Nábytek vyroben z dýhovaných desek v kombinaci s deskami
kompaktními.
Complete equipment of furniture in the living space with kitchen in a renovated villa.
The furniture was made of veneered boards in combination with compact HPL.

Autor návrhu Lukrécia Lachmanová a Marek Lachman / Designed by Lukrécia Lachmanová and Marek Lachman

LACHMAN STYL

Prodejna La Martina
v OC Nový Smíchov, Praha
Shop La Martina in shopping mall
Nový Smíchov, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií,
povrchových úprav a dodávky nábytku.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including finishes and supplying of furniture.

Daramis Group v Prague
Marina Office Center, Praha
Daramis group in Prague
Marina Office Center, Prague

Autor návrhu Gal Karagula / Designed by Gal Karagula

Realizace kompletní stavební části a části interiéru kancelářských prostorů
a showroomu včetně dodávky technologií a povrchových úprav. Nábytek a dodávky
recepčních pultů a dřevěných obkladů z ořechového masivu a desek s lesklou
HPL fólií.
Complete realization of the construction part along with part of the office space
and showroom area including delivery of the technologies and surfacing. Furniture
and supplying of the reception front desks and wooden paneling were made of solid
Walnut tree wood and glossy HPL bonded boards.

Autor návrhu ADR / Designed by ADR

Showroom společnosti TECHO
v Praze
TECHO company showroom
in Prague

Realizace kompletní stavební části prostorů interiéru showroomu včetně technologií
a povrchových úprav. Vybavení prostoru recepce pultem a nábytkem do café.
Complete realization of the construction part of the interior showroom including
the technologies and finish. Equipment for reception area – concierge front desk
and furniture for the café.

Prodejna TM Lewin
v OC Nový Smíchov, Praha
Shop TM Lewin in the shopping
mall Nový Smíchov, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií
a povrchových úprav.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including technologies and finishes.

Prodejna GANT
v OC Nový Smíchov, Praha
Shop GANT in the shopping
mall Nový Smíchov, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií,
povrchových úprav a dodávky nábytku.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including technologies, finishes and supplying of furniture.

Kanceláře TNS AISA
v Galerie Harfa, Praha
Offices TNS AISA
in Gallery Harfa, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií
a povrchových úprav.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including technologies and finishes.

Canon v Prague Marina
Office Center, Praha
Canon in Prague Marina
Office Center, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií
a povrchových úprav.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including technologies and finishes.

Stomatologie v Prague Marina
Office Center, Praha
Dentistry in Prague Marina
Office Center, Prague

Realizace kompletní stavební části interiéru obchodní jednotky včetně technologií
a povrchových úprav.
Complete realization of the construction part for interior of the commercial unit
including technologies and finishes.

LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o – seznam významných referencí
VELAA PRIVATE ISLAND, Maledivy – vybavení privátního luxusního
resortu pro TECHO
VILA TUGENDHAT, Brno – výroba a montáž replik originálního
nábytku pro společnost Amos, Brno
HOTEL ARIGONE, Olomouc – vybavení pokojů pro společnost
GEMO Olomouc
HOTEL HAMPTON BY HILTON, Londýn – vybavení hotelu pro společnost
R&J EBC Praha
HOTEL SHANGRI-LA, Londýn – vybavení hotelu pro společnost R&J EBC Praha
HOTEL HILTON, Londýn Wembley – vybavení hotelu pro společnost
R&J EBC Praha
HOTEL HILTON, letiště Heathrow Londýn – vybavení hotelu pro společnost
R&J EBC Praha
HOTEL GOLF CLUB, Véska u Olomouce – vybavení hotelu a restaurace
golfového klubu
NH HOTEL, Olomouc – vybavení pokojů a kongresového centra
pro GEMO Olomouc
HOTEL KING DAVID, Praha – vybavení hotelu a společenských prostor
pro společnost HMG
HOTEL SPORT, Véska u Olomouce – vybavení pokojů a společenských
prostorů hotelu
HOTEL ANTONIE, Frýdlant – vybavení pokojů a společenských prostorů
pro Antonie Hotels
EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ, Jeseník – realizace expozice
ve Vlastivědném muzeu Jesenicka
CINESTAR, ČR – vybavení foyer multikin Černý Most v Praze a Opava
SERVIER s.r.o., Praha – vybavení kancelářských prostorů a recepce
UNIVERZITA PALACKÉHO, Olomouc – vybavení zasedací místnosti
ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE – vybavení společenských prostorů hotelu
pro společnost Navrátil
DARAMIS GROUP, Praha – vybavení apartmánů v Praze a vybavení
kancelářských prostor společnosti
TECHO a.s., Praha – showroom, recepce a café v Praze Hostivaři
OSTROJ a.s., Opava – vybavení kancelářských prostorů společnosti
FABRICK TEAM s. r. o., Praha – vybavení bytu Dlouhá
ČESKÁ POŠTA – vybavení interiéru pošty Karolínka
NOVÝ PORG Ostrava – vybavení školy nábytkem pro TECHO
ZOO, Jihlava – vybavení interiérů pro TECHO a.s.
UNICREDIT BANK, Filadelfie Praha – atypické vybavení pro TECHO
ZÁMEK PROSTĚJOV – repase oken a dveří
INTERIÉR VILY, Praha – vybavení vily luxusním nábytkem pro společnost EXX
ČEZ centrální velín elektrárny, Tušimice – realizace interiéru pro společnost
Stavan EU
LACHMAN STYL, s.r.o. – seznam významných referencí
OBCHODNÍ PROSTORY A BANKOVNÍ POBOČKY
LA MARTINA v OC Nový Smíchov Praha, OC Palladium Praha,
OC Šantovka Olomouc
GANT – vybavení obchodních jednotek v OC Šantovka Olomouc, Černý most
Praha, Nový Smíchov Praha, Myslbek Praha, Chodov Praha, Letňany Praha,
Karolína Ostrava, Hradec Králové, Central Bratislava, Avion Bratislava, Bánská
Bystrica, Store Nitra, Zlote Tarasy Waszawa, MOM Park Budapest a další
PEAK PERFORMANCE v OC Zličín Praha, OC Chodov Praha – vestavba
obchodních jednotek, včetně technologií
TM LEWIN v OC Nový Smíchov Praha a OC Chodov Praha
LG v Praze – prodejní a prezentační showroom včetně školícího centra
O2 TELEFONICA v OC Nový Smíchov Praha
ČESKÁ POJIŠŤOVNA – klientské centrum Příbram a klientské centrum Trutnov
UNICREDIT BANK v ČR – bankovní pobočky v administrativní budově Filadelfie
Praha, Smetanovo nám. Ostrava, v bankovním domě AXA v Brně, v OC Flóra
v Praze

KANCELÁŘSKÉ A KONFERENČNÍ PROSTORY
Kancelářský objekt PRAGUE MARINA OFFICE CENTER v Praze – vestavby
kancelářských prostorů společností DARAMIS GROUP, CANON, IXTENT,
CASTEAM, FORTUNA, ONYX a stomatologické kliniky
Kancelářský objekt HARFA OFFICE PARK v Praze – vestavby kancelářských
prostorů Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a společností TNS AISA, CCC,
Lloyd Morgan, Kimberly-Clarck, BPA, JANUS, LLP, Allianz a Inmite
Kancelářský objekt PALLADIUM PLAZA v Praze – vestavby kancelářských
prostorů společností Master Card a NOERR
Kancelářský objekt GEMINI v Praze – stavební úpravy kancelářských prostorů
společností HILL´S Pet Nutrition, Europe Assistance, Novartis a Arval
Kancelářské prostory AVON v Praze
Kancelářské prostory Duke Manufacturing v Praze
ČESKÝ ROZHLAS Radiožurnál v Praze –rekonstrukce a rozšíření rádiového
studia včetně realizace akustických úprav
Společnost MSD v Praze – vestavba a rekonstrukce stávajících kanceláří sídla
společnosti
Konferenční a společenské centrum v Račicích – rekonstrukce administrativněkonferenční budovy včetně restaurace, úprav vnitřní dispozice, povrchových úprav
a rekonstrukce výplní a vnějšího pláště budovy
ŠKOFIN v Praze-Stodůlkách – rekonstrukce kanceláří sídla společnosti včetně
úpravy technologií, povrchových úprav a vestavěného atypického mobiliáře
O2 Telefonica v Hradci Králové – rekonstrukce kancelářských prostor
pro nového nájemce včetně specializované demolice stavebních konstrukcí
s obsahem azbestových vláken a realizace technologických celků
Výstavní prostory společností TECHO a.s. a AHREND a.s. v Praze-Hostivaři
– rekonstrukce kancelářských budov, vnějšího pláště, střešního pláště,
velkoplošných světlíků a rekonstrukce halových prostor pro zbudování
reprezentativních výstavních ploch společností
ALLIANZ v Praze – rekonstrukce kanceláří generálního ředitelství včetně úpravy
technologií a povrchových úprav
Český olympijský výbor v Praze – rekonstrukce sídla společnosti včetně
technologií, povrchových úprav, rekonstrukce fasády objektu a sanačních prací
spodní stavby
SOTIO v Praze – vestavba a rekonstrukce kancelářských prostor včetně
technologických celků

ŠKOLY A VÝUKOVÁ ZAŘÍZENÍ
NOVÝ PORG v Praze 4 – rekonstrukce areálu budov školního zařízení včetně
přístavby pro potřeby soukromé základní školy a gymnázia, rekonstrukce fasád,
střešních pláštů, technologií, povrchových úprav a vybavením vestavěným
atypickým mobiliářem
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ v Praze 1 – rekonstrukce prostor pro potřeby
školního zařízení, zbudování učeben, kabinetů, studovny a relaxační a studijní zóny
NOVÝ PORG v Ostravě – rekonstrukce areálu budov školního zařízení včetně
přístavby pro potřeby soukromé základní školy a gymnázia, rekonstrukce fasád,
střešních pláštů, technologií, povrchových úprav a vybavení vestavěným atypickým
mobiliářem
HOTELY
Hotel KINGS COURT v Praze 1 – vestavba luxusních apartmánů ve věžích
historické budovy hotelu, rekonstrukce a úpravy střešního pláště, úpravy dispozice,
výměna vnějších výplní, zbudování teras, vnitřní vestavba hotelových pokojů včetně
atypického mobiliáře, technologických celků a povrchových úprav, rozzšíření
kavárny včetně atypického mobiliáře, technologických celků a povrchových úprav

LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o.
Plumlovská 44, 796 01 Prostějov
Czech Republic
phone +420 582 347 960,
+420 582 347 970, +420 777 723 408
LACHMAN STYL s.r.o.
office Prague
Fűgnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Czech Republic
phone +420 222 717 207
info@lachman.eu
www.lachman.eu

