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Čistý 
kubismus

01

esteticky neobvyklá sedací souprava Kubikula

Křeslo a sedačka, dva elementy se společným jménem – Kubikula. 
Designér Vladimír Žák, autor Kubikuly, navrhl nejprve v roce 2008 
neobvykle řešené křeslo. Ve svém konceptu se inspiroval estetikou 
kubismu, tak jak ji představovaly výrobky uměleckého sdružení Pražské 
umělecké dílny podle návrhů Pavla Janáka a Josefa Gočára. Kubikula 
tedy znamenalo původně pouze křeslo. Jeho rozpracováním vznikla 
stejnojmenná sedačka a porfolio s názvem Kubikula bylo završeno. 

Design Vladimír Žák
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Dva elementy 
se společným 
jménem

Kubikula však není jen samoúčelnou estetickou 
libůstkou. Sezení v něm je příjemné a pohodlné. 
Navýsost moderně laděné křeslo evokuje tvar kostky, 
do které můžete usednout. Kubikula pracuje 
s minimalisticky jednoduchými přímými liniemi, 
prostorově rozloženými tvary krychle – kostky, 
jeho plochy téměř nevybočují z jedné roviny.

křeslo Kubikula
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Základem Kubikuly je celodřevěná konstrukce, 
na kterou je umístěna polyuretanová pěna různé 
hustoty. Sedací i opěradlová část sedačky i křesla tvoří 
jeden celek, nenajdete zde žádné polštáře ani područky, 
vše je v jednom perfektně vyladěném kuse. Kubikula 
nepotřebuje ani nožičky. Spodní hrany má zkoseny 
a  dotýká se jimi přímo podlahy. 

Křeslo i sedačka jsou velmi efektní v tmavé látce, 
ale mohou mít potah z různých typů látek a kůží. Švy 
jsou zvýrazněny dvojitým prošíváním, čímž vyniknou 
precizní detaily a sebejistě tažené linie této estetické 
lahůdky. Sedačku tak opticky člení na tři díly jakoby 
do stran protažené kostky, křeslo na její dvě poloviny.

Pokud toužíte prolomit zažité hranice běžné estetiky 
sedacího nábytku, Kubikula vás ohromí. Lze jej učinit 
nábytkovým solitérem či zkombinovat oba elementy 
a vytvořit sedací sestavu, která nemá obdoby. 
Váš interiér se stane sídlem jedinečnosti. V kostce: 
bude dokonalý.


