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ab concept & design s.r.o.

Poradenství designéra, konzultace s architektem, tvorba návrhů a 
vizualizací, nabídka špičkových evropských značek, kompletní 
vybavování včetně atypických výrobků. Interiér i exteriér bytu, domu, 
rezidence, kanceláře i hotelů.

Všechny tyto služby a řadu dalších nabízí naše studio všem, kteří 
hledají nadčasový design a prověřenou kvalitu. Základním kamenem 
každého kvalitního interiéru je rozmístění nábytku tak, aby pokoj tvořil 
logickou, harmonickou a funkční soustavu.

Správné umístění nábytku, pohodlný pohyb mezi ním a vhodně 
zvolené komunikační zóny zaručí dlouhodobou funkčnost a také 
radost z nového interiéru. Například je velmi důležité si ještě před 
realizací uvědomit vztahy mezi počtem osob užívajících daný prostor 
a umístěním například sedačky, krbu a TV sestavy. Nebo orientaci TV 
sestavy a sedačky vůči oknům a řadu dalších funkčních aspektů.

Nejvhodnějším momentem, kdy navštívit interiérové studio je doba, 
kdy máte dům nebo byt ve fázi před ukončením hrubé stavby. Zde je 
možné zasahovat např. do rozvodu elektřiny, umístění odpadu, 
popřípadě do uspořádání vnitřních stěn. Designér může přijít s 
variantou, kdy posunem příčky vznikne výrazně hodnotnější prostor s 
lepším využitím. Pro příklad uveďme - pokud je kuchyň otevřená do 
obývacího pokoje je velmi důležitým, ale hodně opomíjeným faktem 
návrh a řešení obou míst současně. Kuchyň i obývací pokoj mají být 
svébytné části, ale zároveň na sebe navazovat a tvořit pak vzájemně 
se doplňující celek. To znamená, že tyto části interiéru by měly být 
vzájemně propojeny jak tvarově, tak materiálově, ale i barevně. 
Problémem tedy není příliš velký, velmi malý či atypický prostor, ale 
prostor, který je špatně rozvržený.

Menšími úpravami projektu, nebo interiérového plánu v průběhu 
stavby nebo rekonstrukce se vyhnete zklamání v konečné fázi, kdy 
Vám již bude líto zasahovat do hotových zdí a budete se muset smířit 
s kompromisem.



ab concept & design s.r.o.

Poradenství designéra, konzultace s architektem, tvorba návrhů a 
vizualizací, nabídka špičkových evropských značek, kompletní 
vybavování včetně atypických výrobků. Interiér i exteriér bytu, domu, 
rezidence, kanceláře i hotelů.

Všechny tyto služby a řadu dalších nabízí naše studio všem, kteří 
hledají nadčasový design a prověřenou kvalitu. Základním kamenem 
každého kvalitního interiéru je rozmístění nábytku tak, aby pokoj tvořil 
logickou, harmonickou a funkční soustavu.

Správné umístění nábytku, pohodlný pohyb mezi ním a vhodně 
zvolené komunikační zóny zaručí dlouhodobou funkčnost a také 
radost z nového interiéru. Například je velmi důležité si ještě před 
realizací uvědomit vztahy mezi počtem osob užívajících daný prostor 
a umístěním například sedačky, krbu a TV sestavy. Nebo orientaci TV 
sestavy a sedačky vůči oknům a řadu dalších funkčních aspektů.

Nejvhodnějším momentem, kdy navštívit interiérové studio je doba, 
kdy máte dům nebo byt ve fázi před ukončením hrubé stavby. Zde je 
možné zasahovat např. do rozvodu elektřiny, umístění odpadu, 
popřípadě do uspořádání vnitřních stěn. Designér může přijít s 
variantou, kdy posunem příčky vznikne výrazně hodnotnější prostor s 
lepším využitím. Pro příklad uveďme - pokud je kuchyň otevřená do 
obývacího pokoje je velmi důležitým, ale hodně opomíjeným faktem 
návrh a řešení obou míst současně. Kuchyň i obývací pokoj mají být 
svébytné části, ale zároveň na sebe navazovat a tvořit pak vzájemně 
se doplňující celek. To znamená, že tyto části interiéru by měly být 
vzájemně propojeny jak tvarově, tak materiálově, ale i barevně. 
Problémem tedy není příliš velký, velmi malý či atypický prostor, ale 
prostor, který je špatně rozvržený.

Menšími úpravami projektu, nebo interiérového plánu v průběhu 
stavby nebo rekonstrukce se vyhnete zklamání v konečné fázi, kdy 
Vám již bude líto zasahovat do hotových zdí a budete se muset smířit 
s kompromisem.



INTERIÉR BYTU V OSTRAVĚ vizualizace

ZADÁNÍ: Starý dům z první republiky, romantická majitelka milující velké světlé prostory, hudbu, umění  a bílou….. Co víc k tomu dodat….

ŘEŠENÍ: Návrh interiéru obývacího pokoje tohoto bytu je vskutku velkorysý. Žádné snižování vysokých stropů, žádné tmavé barvy. Vzdušná 

kombinace bílé, šedé a přírodního kamene dává možnost vyniknout velkým obrazům, které jsou majitelčinou vášní a tento velkorysý prostor 

určený zejména k relaxaci a poslechu hudby příjemně zateplí.
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INTERIÉR ČERPACÍ STANICE G&S vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh komplexní  rekonstrukce prodejního prostoru benzínové čerpací stanice v Novém Jičíně. Základními požadavky zadavatele byla 
funkčnost celého prostoru, nový neotřelý design a zachování stávajících zařizovacích předmětů (chlazení, kávovar atp.)
ŘEŠENÍ:  Dodávka kompletního vybavení složeného ze zakázkově vyrobených prvků doplněných standardním regálovým systémem, které náš 
designer spojil do jednoho funkčního celku a korunoval svěží oranžovou v kombinaci  s tapetami dle vlastního návrhu a velkoformátovými tisky.
Rekonstrukce probíhala za plného provozu čerpací stanice a celková realizace byla odměněna touhou konkurenčního giganta o odkoupení 
desénového návrhu. V současné době již pracujeme na proměně další čerpací stanice tohoto zadavatele.
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INTERIÉR POKOJE BYTU V OSTRAVĚ vizualizace

ZADÁNÍ:  Dětský pokoj pro malou slečnu v romantickém stylu. Základními požadavky byl velký úložný prostor, velká postel a co největší prostor na 
hraní.
ŘEŠENÍ:  Návrh pokoje zcela respektuje požadavky na romantický holčičí pokojíček. Růžové barvy luxusních tapet zn. Marburg z kolekce proslulého 
designéra Haralda Glööcklera podtrhly krásu klasického, patinovaného nábytku San Michele Beverly italské rmy Homes  S.p.A. Velká  skříň (3m), 
komody, knihovna , psací stůl, postel o velikosti 120 x 200cm a spousta místa na hraní ….
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INTERIÉR BYTU V TŘINCI vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru bytu  3+kk v luxusní třinecké rezidenci. Jednoznačným zadáním zde byla funkčnost interiéru jako celku s důrazem na 
použitou kvalitu materiálů a nejmodernější design.
ŘEŠENÍ: Při řešení této čistě pánské záležitosti byly použity výrobky několika zahraničních rem spolu s naší zakázkovou výrobou. Kuchyň s 
proskleným ostrůvkem Ballerina, spotřebiče Bosch, stěrka, kamenný obklad, TV sestava - zakázková výroba, relaxační lehátko Koinor, křesílka 
Domitalia, svítidla Lucis, koberce Miroó a luxusní hodiny Cattelan Italia. Vstupu kralovala opět stěrka doplněna výrobky německého Schönbuchu 
a relaxační hudební pokoj s audiotékou pana majitele doplňovala luxusní tapeta Élitis a relaxační křeslo Koinor .
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INTERIÉR DOMU V ČELADNÉ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh a realizace interiéru novostavby v podhůří Beskyd. Požadavkem byly extravagantní barvy, design a přiměřená cena. Součástí 
interiéru byla mimo jiné i majitelčina pracovna. 
ŘEŠENÍ:  Interiér byl vybaven nábytkem české výroby Nadop, naší zakázkové výroby a byl doplněn luxusními tapetami Natives francouzské značky 
Élitis. 
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INTERIÉR POKOJÍČKU DOMU V ČELADNÉ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru dívčího dětského pokoje.
ŘEŠENÍ:    Interiér byl navržen v růžových a bílých tónech s důrazem na přání malé slečny, cítit se co nejvíce jako princezna na zámku.
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INTERIÉR LOŽNICE DOMU V HLUČÍNĚ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru ložnice a obývacího pokoje pro starší manželský pár. 
ŘEŠENÍ:   Velkorysý interiér byl navržen v tajemných odstínech hnědé se spoustou světel a skla s přihlédnutím ke stávající podlaze a výmalbě, které 
majitelé nechtěli měnit. Ložnice italského Doimo Design, obývací pokoj sedací souprava W. Schillig, luxusní kožené židle a stůl Antonello Italia -  
kůže a temperované sklo. Skleněné vitríny a dýhovaný nábytek v odstínu wenge od Tonin Casa.
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INTERIÉR KUCHYNĚ DOMU V ODRÁCH vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru kuchyně, obývacího pokoje a předsíně pro mladé manžele a jedno mimi. 
ŘEŠENÍ:   Základní ustavení kuchyňské linky s poloostrovem respektuje hotové rozvody a přání majitelů na ostrůvkové vaření. Kuchyňská linka je 
ergonomická, funkční a splňuje veškeré požadavky na moderní vaření.

INTERIÉR KUCHYNĚ DOMU V ODRÁCH vizualizace

Hra s barvami….



INTERIÉR KUCHYNĚ DOMU V ODRÁCH vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru kuchyně, obývacího pokoje a předsíně pro mladé manžele a jedno mimi. 
ŘEŠENÍ:   Základní ustavení kuchyňské linky s poloostrovem respektuje hotové rozvody a přání majitelů na ostrůvkové vaření. Kuchyňská linka je 
ergonomická, funkční a splňuje veškeré požadavky na moderní vaření.

INTERIÉR KUCHYNĚ DOMU V ODRÁCH vizualizace

Hra s barvami….



INTERIÉR DOMU V ODRÁCH vizualizace INTERIÉR DOMU V ODRÁCH vizualizace

Moderní pojetí úložného prostoru ve vstupní části RD částečně plní i funkci novodobého dřevníku.
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INTERIÉR DOMU V OPAVĚ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru obývacího pokoje a jídelny ve starším rodinném domě. 
ŘEŠENÍ:   Řešení obývacího pokoje i jídelny respektuje základní požadavek pracovně velmi vytížených majitelů na pohodlí při jídle i odpočinku. 
Interiér byl vybaven jídelní sestavou Salita německého výrobce Wössner v kombinaci bukové dýhy a kůže. V obývacím pokoji byly, vyjma 
věhlasného relaxačního křesla Stressless, použity výhradně italské výrobky, pohodlná sedací souprava zn. Calia Italia, lakovaný luxusní nábytek 
Pescarollo ve vysokém lesku a odkládací a konferenční stolky italské sklárny Sovet.
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INTERIÉR DOMU V PETŘKOVICÍCH vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru ložnice a přiléhající koupelny v rekonstruovaném rodinném domě. 
ŘEŠENÍ:   Návrh extravagantní koupelny a ložnice ujíždějící na květinové vlně plně vystihnul symbiózu myšlení designéra a majitelky domu. Navíc, 
jak je patrno, mají oba rádi alovou….
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jak je patrno, mají oba rádi alovou….
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INTERIÉR DOMU V PLESNÉ vizualizace INTERIÉR DOMU V PLESNÉ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru obývacího pokoje a koupelny v rodinném domě. 
ŘEŠENÍ:   Luxusní obývací pokoj je vybaven komodami a na zakázku vyrobeným nábytkem italskou rmou Rattan Wood, skleníkem Tonin Casa a 
německou sedací soupravou W. Schillig. Na nábytku je dýha wenge kombinovaná se speciálně patinovanými kovovými dveřmi, což dodává, 
spolu s  přírodním kamenem a originálními obrazy obývacímu prostoru punc naprosté originality.
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ZADÁNÍ:  Návrh interiéru patra rodinného domu, rekonstruovaného pro mladou rodinu s dětmi. 
ŘEŠENÍ:   Zde si designér pohrál s oblíbenými barvami celé rodiny a to červenou, černou a bílou, kterým skvěle sekunduje stříbrná na tapetách a 
doplňcích. V interiéru byl použit český nábytek rmy Nadop z Ořechova a pak jednotlivé kousky zn. Miotto Design, rakouské koberce Miroó a 
italská a česká svítidla Artemide a Lucis.
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INTERIÉR DOMU VE SVIADNOVĚ vizualizace INTERIÉR DOMU VE SVIADNOVĚ vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh interiéru kuchyňské linky a obývacího pokoje s přihlédnutím ke stávající první části kuchyně. Požadavkem majitelky byly mimo jiné i 
velká knihovna, jídelní stůl s rozkladem, hodně světla a barevné sladění celku s výmalbou a tapetami.
ŘEŠENÍ:  Návrhů bylo mnoho a také nakonec celá rekonstrukce probíhala postupně. Ve nálním řešení jsme mimo jiné uplatnili zakázkovou výrobu 
kuchyňské linky, italský sedací nábytek Domitalia, česká svítidla Lucis, luxusní TV sestavu a knihovnu ve vysokém lesku zn. Pescarollo, sedací 
soupravu a křesílko W. Schillig, skleněné konferenční stolky od italského Sovetu a luxusní lampu Catellani & Smith taktéž z Itálie.
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ZADÁNÍ:  Návrh interiéru přízemí rodinného domu. Vstup, kuchyně, obývací pokoj a ložnice.
ŘEŠENÍ:   Návrh v sobě snoubil eleganci s ušlechtilými materiály, jakými jsou kůže sklo a chrom. Bohužel nebylo možno měnit materiály podlahových 
krytin, což je někdy na škodu a v rámci návrhu se pak musí z jistých požadavků slevit….
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ZAHRADNÍ POSEZENÍ DOMU vizualizace ZAHRADNÍ POSEZENÍ DOMU vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh relaxační části zahrady pro odpočinek a grilování.
ŘEŠENÍ:    Při realizaci byl použit elegantní zahradní nábytek italského výrobce Roberti Rattan.
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INTERIÉR ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁVODU vizualizace INTERIÉR RECEPCE ZÁVODU vizualizace

ZADÁNÍ:  Návrh nového interiéru jídelny a občerstvovací odpočinkové zóny pro zaměstnance a to včetně oddělení a rekonstrukce nevyhovující 
části pro osobní hygienu zaměstnanců před jídlem. Revitalizace celé vstupní části objektu s požadavkem na oddělení vstupu obchodních návštěv 
od zaměstnaneckého vstupu do výroby závodu a celková rekonstrukce chodby a jednací místnosti v prvním podlaží. 

ŘEŠENÍ:  Při realizaci byly použity veškeré dostupné úpravy stěn od luxusních stěrek a tapet, přes bílé a barevné výmalby prostor, ruční malby na 
stěně v relaxační zóně, až po tapety dle autorského návrhu naší architektky ve remních barvách společnosti ITT.
Nábytek byl většinou vyroben na zakázku a v recepci byl speciálně doplněn velko-formátovou  fotograí Ostravy. Dále byla použita designová 
sedačka luhačovického mm interiéru a skleněný stůl italského Sovetu. Dodávka rovněž zahrnovala výrobu a instalaci remních log na stěny 
vstupních prostor, výrobu a dodávku velkých květináčů včetně živých květin resp. oristické výzdoby pro všechny upravované interiéry.
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ab concept & design s.r.o.  

Hlučínská 61, 702 00
Ostrava - Přívoz

tel: +420 724 780 941
obchod@abconcept.cz

web: abconcept.cz
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