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LUGI at Salone del Mobile 2015
“KOLO CLOCK Time Zones”
Discover the world of wood …
14 ‐ 19 April 2015
Czech Selection, Stand F28, Pavilion 10
Fiera Milano, Rho
about LUGI:
LUGI is a furniture producer founded in 1994 with the aim of making things as good as they
can be. We are passionate about fine‐tuned details because we believe that they make a
difference between the good and the unique. We produce bespoke furniture and interior
realizations. Together with leading Czech designers we are expanding our own collection of
furniture and home accessories.
motto:
Craftsmanship. Detail. Trust.
launching in Milan:
LUGI limited, edition 02: KOLO Clock made of exotic veneers
The second edition of LUGI limited is inspired by the scent of exotic wood and far‐away
lands. We dressed the minimalistic KOLO Clock from our collection in five veneers from all
over the world. Macassar ebony, Indian apple, lemonwood, teak, and zebrano. All used
wood types have outstanding characteristics which we also use for production of bespoke
furniture and interior realizations. Therefore, the whole collection is something between a
little lexicon of wood, a sample book of unique materials, and a travel diary.
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story of the brand:
The LUGI company began making custom furniture in 1994 in a small workshop with three
employees. Since then it has radically evolved and grown in terms of technology, quality, and
company structure. In 2010 offices and production moved into a modern and spacious
manufacturing hall outskirts of Prague.
In 2011 LUGI began work on its own collection under the supervision of creative director
Matej Chabera, who graduated from The Royal College of Art in London. One of his first
products designed for LUGI was the Coatstand 01. Shortly after being exhibited at major
furniture shows in London, Paris, Holn or Kortrijk, the iconic Coatstand 01 became a part of
the permanent collections of the Design Museum in Ghent, Belgium.
The LUGI collection is steadily growing through works by selected architects and designers
and gets regularly exhibited at international design fairs and exhibitions. In 2012 the
company opened its first furniture showroom in the renovated industrial building of the
former coal mill in Libčice. In 2013 the "LUGI store" showroom was unveiled in Prague.
In 2013 during their premiere in Milan at MOST Salone ‐ the Tom Dixon design destination,
LUGI launched the WRAP Tables. Designed by Lucie Koldova, the award winning designer
working between Prague and Paris, the Wrap tables show innovative bending technologies
combined with classic wood craftsmanship.

LUGI as a partner for custom production:
The main focus is given to custom made production of furniture and interior realizations. 20
years of experience and philosophy of highest possible quality brings LUGI a position to be
recognized as a good partner for high demand solutions. LUGI partners are architects,
designers and contract owners / investors. With a team of 35 people, the typical jobs are not
mass production, but individual solutions of excellent craftsmanship and precise details to
achieve positive feedback and good reference.
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Salone 2015 download:
lugi.cz/salone2015/presskit.zip

hi‐res and preview images, press releases

lugi.cz/salone2015/products.zip

product sheets, pricelists, company presentation

contact:
Address:
LUGI furniture maker
Areal Sroubaren 40
252 66 Libcice nad Vltavou
Czech Republic
www.lugi.cz
marketing@lugi.cz

Sales manager:
Martin Melin
martin.melin@lugi.cz
+420 602 338 702
Press inquiries:
marketing@lugi.cz
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LUGI na Salone del Mobile 2015
“KOLO CLOCK Time Zones”
Objevte svět dřeva …
14. ‐ 19. 4. 2015
Czech Selection, Stánek F28, Hala 10
Fiera Milano, Rho
o LUGI:
LUGI je výrobce nábytku založený v roce 1994 s cílem dělat věci tak dobré, jak jen mohou
být. Jde nám o dokonalý detail, neboť věříme, že právě v detailu je rozdíl mezi dobrým a
jedinečným. Vyrábíme zakázkový nábytek a interiérová řešení. Společně s předními českými
designéry rozšiřujeme naši vlastní kolekci nábytku a bytových doplňků.
motto:
Řemeslo. Detail. Důvěra.
uvedení novinek v Miláně:
LUGI limited, edice02: Hodiny KOLO z exotických dýh
V pořadí druhá série LUGI limited voní po exotickém dřevě a dalekých krajích. Minimalistické
Hodiny KOLO z naší kolekce jsme oblékli do pěti vzácných dýh z celého světa. Makasarský
eben, indická jabloň, citronové dřevo, teak a zebrano. Každá z použitých dřevin má své
jedinečné vlastnosti, které využíváme také při výrobě zakázkového nábytku a v interiérových
realizacích. Celá kolekce je tak něco mezi malým lexikonem dřevin, vzorníkem výjimečných
materiálů a cestovatelským deníkem.
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příběh značky:
Společnost LUGI začala s výrobou nábytku v roce 1994 v malé dílně se třemi zaměstnanci. Za
dvacet let svého fungování se významně rozrostla a vypracovala co do technologie, kvality i
firemní struktury. V roce 2010 se kanceláře i výroba přesunuly do prostorné a moderní
výrobní haly nedaleko Prahy.
V roce 2011 firma LUGI zahájila práci na vlastní kolekci pod dohledem kreativního ředitele
Matěje Chabery, absolventa prestižní Royal College of Art v Londýně. Jeden z jeho prvních
produktů navržených pro LUGI je jasanový Věšák 01. Krátce poté, co byl vystaven na
předních přehlídkách nábytku a designu v Londýně, Paříži, Holnu nebo Kortrijku, se stal
ikonický věšák ze tří tyčí také součástí stálých sbírek designu v Designu Museu v belgickém
Gentu. Kolekce LUGI se nadále rozrůstá o produkty vybraných architektů a designérů a je
pravidelně prezentována na mezinárodních veletrzích a výstavách.
V roce 2012 společnost otevřela svůj první showroom v renovované budově Uhelného Mlýna
v Libčicích nad Vltavou. V roce 2013 byl v pražském Vinohradském Pavilonu otevřen
showroom "LUGI Store".
Během milánské premiéry firmy LUGI na MOST Salone 2013 byly poprvé představeny stolky
WRAP v designu Lucie Koldové. Mnohokrát oceněná designérka žijící mezi Prahou a Paříží v
nich zkombinovala inovativní techniku ohýbání s klasickým truhlářským řemeslem.
LUGI jako partner pro zakázkovou výrobu:
V LUGI je hlavní důraz kladen na zakázkovou výrobu nábytku a interiérových řešení. Díky
dvacetileté zkušenosti a filosofii nejlepší možné kvality získala společnost LUGI pozici
uznávaného partnera pro řešení náročných projektů.
Partnery LUGI jsou architekti, designéři a investoři. Typickou zakázkou pro náš tým 35 lidí
není masová produkce, ale individuální řešení, které ctí truhlářské řemeslo s precizními
detaily.
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Salone 2015 download:
lugi.cz/salone2015/presskit.zip

náhledová s tisková rozlišení fotografií, tiskové zprávy

lugi.cz/salone2015/products.zip

produktové informace, ceníky, firemní prezentace

kontakt:
Adresa
LUGI, s.r.o.
Areál Šroubáren 40
252 66 Libčice nad Vltavou
www.lugi.cz
marketing@lugi.cz

Obchodní ředitel:
Martin Melín
martin.melin@lugi.cz
+420 602 338 702
PR:
marketing@lugi.cz
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