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Design v interiéru
„Vstup zahraničních investorů do ČR
s sebou přináší nový pohled na vnímání
designu jako aktivní složky při vytváření
pozitivního image společnosti,“ zdůrazňuje ředitel společnosti ProInterier pan
Oldřich Mejstřík.
Společnost ProInterier zaujímá přední místo
v řešení interiérů budov v oblasti podlahových krytin a dalších interiérových prvků. Její
rukopis potkáváme ve většině nově realizovaných administrativních objektů, hotelů ale
i prodejních jednotek retailových řetězců.

Jak se vyvíjí postoj investora ve vnímání
designových prvků?
V oblasti tvorby komerčních interiérů byl patrný rozdíl v přístupu mezi českými a zahraničními subjekty, zejména u starších projektů. V českém prostředí převažoval trend především ekonomického řešení. Funkční produkty v nižších cenových relacích, většinou
jednobarevné pojetí. Jednotlivé designové
prvky interiér příjemně doplňovaly, ale nepodílely se aktivně na jeho celkovém konceptu. Se vstupem renomovaných zahraničních
společností můžeme sledovat určitý posun,

který podle mého názoru pozitivně ovlivnil
vnímání designu na trhu obecně.
V čem tento posun spočívá?
Zahraniční společnosti s sebou přinášejí svůj
image, svoji korporátní identitu, kterou chtějí
jednoznačně prezentovat vůči svým klientům.
Cílem je vyjádřit svůj charakter a postoj zajímavým či netradičním pojetím interiéru jako
celku. Díky tomu se začaly v daleko větší míře
prosazovat tzv. designové produkty. Především kobercový čtverec jako takový, se zde
mnohem důrazněji, ať už barevně, či výrazově - způsobem instalace, použitým vzorem či
kombinací různých typů, podílí na řešení interiéru a stává se tak jeho aktivní složkou.
Lze tento trend ukázat na konkrétních příkladech?
Ano, můžeme zde uvést několik zajímavých
projektů. Rád bych ale nejprve zmínil způsob,
jakým konkrétní koncept vzniká. Základní
ideu si společnost přináší z mateřské země
nebo ji většinou společně s architektem vytváříme zde. Na základě poznání speciﬁckých představ a potřeb klienta pak předkládáme jednotlivé návrhy.
Např. pro společnost REGUS jsme vytvořili koncepci řešení jejich prostor v objektech
Praha City Center a BB Centrum. Kombinovali
jsme zde různé typy materiálů - dřevo a kobercové čtverce smyčkové i s řezaným vlasem,

investment | country | city | ofﬁce | shopping centres | tenants | ﬁnance | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

Europolis Invest

Interior
Design
“The entry of foreign investors to the
Czech Republic has led to a new perspective on design as an active component in
the creation of a positive company image”,
Oldřich Mejstřík, the director of ProInterier,
highlighted.
ProInterier is one of the leading interior design
companies specialising in ﬂoor covering and
other interior design features. We come across
its unique stamp time and time again in the
majority of recently implemented projects in
administrative buildings and hotels as well as
in commercial units in various retail chains.
How have investor attitudes changed in
terms of their perception of design features?
When creating commercial interiors, there
was a marked difference between the attitude of Czech entities and that of foreign entities, particularly in relation to older projects.
The prevailing trend among Czech ﬁrms in

Europolis Invest

the past was ﬁrst and foremost to ﬁnd an economical interior design concept – functional
products in a lower price category, mostly
single-coloured. While the various design
features pleasantly enhanced the building’s
interior, they did not participate actively in
the overall design concept. With the entry of
foreign investors to the country we have observed a deﬁnite shift which – in my opinion
– has positively inﬂuenced how design is perceived in the market in general.
Why such a shift?
Foreign companies take their image with
them, their corporate identity, which they
clearly wish to present to their clients. Their
objective is to express their character and
market position through an interesting and
untraditional overall interior design concept.
As a result, so-called design products have,
to a far greater extent, started to gain a
stronger footing. In particular, carpet squares
have become much more emphatic in terms
of colour, expression, the way they are laid,
the patterns used or a combination of the
various types and are thus becoming an active component in the interior concept.
Can you give me some concrete examples
which illustrate this trend?
Yes, we can cite a number of interesting
projects. First of all, I would like to mention the

manner in which particular design concepts
are created. This occurs in one of two ways –
either the company brings the basic idea from
its country of origin or, as happens in most
cases, creates it here with the assistance of
an architect. We then put forward various proposals based on the client’s exact speciﬁcations and needs. For example, we created an
interior design concept for REGUS for their
ofﬁces in Prague City Centre and the BB Centrum. Here we combined different types of materials – wood combined with loop and cut pile
carpet squares, separated with a distinctive
coloured line. We have accentuated entrance
areas and corridors through irregular shapes
used in the transition from one material to the
other. In this way we were able to fulﬁl the
client’s speciﬁcations and in the process allowed REGUS’s individual corporate identity
to be expressed.
We also did the entire ﬂoor covering for EXXON
Mobile in Palác Flóra. We worked with Aukett
Architects on the project, the result being colourful and coordinating. One of the three types
of carpets used was especially commissioned
for the company. In cooperation with Cigler Marani Architects we implemented the so-called
‘random concept’ in DHL’s new headquarters
in ‘The Park Complex’ in Chodov. This involves
an entirely new trend in design using Interface
carpet squares. The origin of what is known as
the Interface Entropy collection was inspired by
nature – the randomness of the individual features collectively creating the feeling of unity
and harmony. In practice this means a unique
design for the user because no two designs
are exactly the same. What is also important
is that ﬁnancial savings are achieved due to
the fact that there is very little carpet wastage
involved. Furthermore, if the carpet becomes
damaged it is possible to replace the damaged
portion only and the new carpet blends in with
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DHL

oddělené navíc výraznou barevnou linkou.
Pro zvýraznění vstupních partií a chodeb
jsme využili nepravidelných tvarů přechodu
jednotlivých materiálů. Naplnili jsme tak požadavek na vyjádření individuální corporate
identity REGUSu.
Kompletní vybavení podlahovými krytinami
jsme provedli také pro společnost EXXON
Mobile v Paláci Flóra. Výsledkem spolupráce
s Aukett Architects je typická barevnost a celkové sladění odstínů. Jeden ze tří typů použitých kobercových čtverců byl vyroben na zakázku, speciálně pro tuto společnost. V nové
centrále společnosti DHL v areálu The Park
na Chodově byl zase ve spolupráci s Cigler
Marani Architects uplatněn tzv. random koncept. Jedná se o zcela nový trend vyjádření
designu kobercových čtverců Interface. Vznik
kolekce s názvem Entropy byl inspirován zákony přírody - nahodilost jednotlivých prvků,
která ve svém celku vytváří soulad a harmonii. Pro uživatele to v praxi znamená jedinečný design, protože stejný vzor se nikdy nemůže přesně opakovat. Podstatné jsou také
ﬁnanční úspory dosažené nižším prořezem
a skutečnost, že v případě poškození lze vyměnit pouze postižená místa a nový koberec
se okamžitě sžije s původním. Použili jsme
barevné ladění s šedočerným nahodilým

efektem, což zajímavým způsobem komunikuje s celkovým high-tech pojetím budovy.
Jaký princip platí pro síťové klienty, tzn.
třeba pro banky s mnoha pobočkami?
Dlouhodobě spolupracujeme např. s Komerční bankou, Českou spořitelnou, HVB Bank,
Českou pojišťovnou nebo VZP. Podílíme se
na procesu standardizace a sjednocení jejich
poboček. Tyto procesy jsou založeny například na použití jedné z korporátních barev pro
odstín koberce. Vybraný produkt poté dodáváme včetně servisních a poradenských služeb
v rámci speciálního partnerského programu.
Vytváříte také barevné řešení či vzor pouze pro jednoho klienta?
Tento koncept je běžnější u hotelových subjektů. V 90. letech bylo módní vkládání ﬁremního
loga do koberce - zejména v oblasti retailu.
Dnes se od tohoto směru částečně ustupuje.
Najdeme je však stále, např. v síti prodejen
parfumerie FANN. Speciální design jsme vytvářeli také pro síť prodejen Datart a dále např.
pro prodejní místa společnosti Oskar nebo
středisek Duhové energie společnosti ČEZ.
Jak vůbec vzniká design kobercových
čtverců?
Dnes se v hojné míře používá systém odlišných výšek smyčkového koberce, který vytváří plastické vzory, dále lze uplatnit také kombinace různých barev. Design ovlivňuje i použitý
způsob instalace. Při položení jedním směrem
vzniká dojem jednolité plochy. Tím, že každý
druhý čtverec pootočíme o 90°, získáme nejjednodušší design - instalaci do šachovnice. Využívá se zde odlišný lom světla, které
dopadá na koberec. Lze také posouvat řady
a sloupce čtverců vůči sobě, čímž lze vytvořit
další zajímavé efekty (cihla nebo kvádr). Na
vrcholu však stojí již zmiňovaný random koncept. Dále je možno použít kobercové čtverce
se vzorem, které jsou designové samy o sobě,
či vytvářet vzor skládáním různých obrazců.

Regus

Společnost ProInterier zajišťuje komplexní
servis v oblasti dodávek podlahových krytin, příček, podhledů, vertikálních i horizontálních žaluzií nebo textilií. Atypické prvky
- recepční pulty, zakázkový nábytek, obložení stěn, parapety nebo dveře vytváří zakázkově především na základě požadavku
klienta v rámci celkového řešení interiéru. Společnost je výhradním dovozcem
produktů největších světových výrobců
- INTERFACE a BRINTONS. Certiﬁkát ISO
9001 svědčí o orientaci společnosti na
nejvyšší úroveň kvality.
-PR-

Coca Cola Beverages

the original straight away. We used a black and
gray random effect colour scheme which dovetails in an interesting manner with the overall
High-tech concept of the building.
What principle applies to clients with a
number of branches, for example, banks?
We have been working long term with, for
example, Komerční banka, Česká spořitelna,
HVB Bank, Česká pojišťovna and VZP (Universal Health Insurance). We are participating
in the standardisation and homogenisation of
their branches based, for example, on the use
of one of their corporate colours for the carpet
shade. We then supply the product to the various branches and provide maintenance and
consulting services as part of a special partnership programme.
Do you also create a colour scheme or design concept for individual clients?
This concept is more common among hotels.
In the nineties it was fashionable to incorporate the company logo in the carpet, particularly in the retail area. Nowadays there is a
partial reversal of this trend. We still come
across it, however, in the chain of FANN perfume shops. We have also created a special
design for the Datart retail chain as well as
for Oskar sales outlets and ČEZ (Czech Power Company) centres.
So, how are carpet squares actually designed?
Nowadays a popular system is the use of various loop carpet thicknesses to create three-

dimensional patterns; it is also possible to use
combinations of various colours. The way the
carpet is laid also inﬂuences the design. When
the carpet squares are laid in one direction
this creates the impression of being one large
area. By turning every second carpet square
by an angle of 90° we are able to create the
simplest of designs – a chessboard effect.
Varied optical effects are created depending
on different light refraction on the carpet. It
is also possible to move the various carpet
square rows and columns around in relation to
each other, thus creating another interesting
effect (brick or cuboid). The pinnacle of carpet
square design is, however, the above-mentioned random concept. It is also possible to
use actual designer carpet squares or create
a design made up of different patterns.
ProInterier provides comprehensive services relating to the supply of ﬂoor covering,
partitions, sofﬁts, vertical and horizontal
blinds and textiles. Atypical features – reception desks, custom-built furniture, wall
covering, window-sills and doors – which
the company primarily creates in accordance with the client’s speciﬁcations as part
of the overall interior concept. The company
is the country’s exclusive importer of products from the world’s largest manufacturers
INTERFACE and BRINTONS. The ISO 9001
Certiﬁcate shows how highly the company
is ranked in terms of quality.
-PR-
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