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Sláva
20. výročí: mezinárodní magazín 
H.O.M.E. byl založen přesně před 
20 lety. Od roku 2008 pak začala 
vycházet i česká edice H.O.M.i.E.. 
K příležitosti tohoto jubilea vám 
představujeme partnery – přední 
distributory a výrobce nábytku,  
kteří naši designovou inspiraci 
proměňují ve skutečnost

D E S I G N U

MARTIN LEITGEB
Provozovatel nákupní designové 
galerie Pavilon a spolumajitel 
sítě obchodů Stockist tvrdí, že 
i kus nábytku může být sochou, 
jen je třeba si dobře vybrat. 
Hledat můžete v kolekcích 
značek jako je Flexform, Fritz 
Hansen, HAY, Lema, Living 
Divani, Magis nebo Gubi, které  
v obchodech Stockist najdete.  
www.stockist.cz 

Kdy a kde jste otevřeli váš první 
showroom? 
Před sedmi lety v Sázavské ulici 
na Vinohradech.

Co se od té doby změnilo?
Zásadně jsme rozšířili portfolio 

zastupovaných značek a služeb 
zákazníkům a vybudovali  
jsme jeden z největších  
a nejoriginálnějších showroomů 
interiérového vybavení  
v Evropě – Pavilon. Získali 
několik ocenění a snad jsme se 
tak zařadili mezi nejvyznamější 
prodejce kvalitního nábytku. 

Proč jste si zvolil právě tento 
obor? Ten obor si spíš zvolil mě. 
Po hrůzostrašných zkušenostech  
s některými prodejci nábytku  
v minulých letech jsem si řekl,  
že hůř to snad ani nejde,  
a tak jsem to zkusil. Není to jen 
o interiérovém vybavení, ale 
především o osobním přístupu  

a službách. Není to můj obor - je 
to moje hobby. Mým oborem je 
vybavení kanceláří.

Jaký moment nejvíce ovlivnil vaši 
vášeň pro design?   
Řekl bych, že moje narození. 

Který produkt je váš bestseller?
Židle AAC 22 od dánské značky 
HAY.

Máte nějaký osobně oblíbený 
produkt?
Křeslo Egg a židle ze série 7 od  
Arneho Jacobsena. Oba kousky 
představují neuvěřitelně 
nadčasový a nepřekonatelný 
design. Jsou to sochy, které jsou 

zároveň nábytkem.
 
Jaké jsou vaše pracovní vize pro 
další roky?
Nejsem vizionář, ale občas mě 
něco napadne. Důležitější je, že 
jsem shopen reagovat na realitu 
a stále pilně pracovat. Doufám, 
že tomu tak bude i nadále.

Které trendy podle vás budou 
ovlivňovat svět interiérového 
designu v následujících letech? 
Myslím, že je to trend, který ne 
že bude, ale už je - je to smutný 
trend kopírování jeden druhého  
a vykrádání vlastních návrhů,  
v odborných kruzích se tomu 
říká inspirace.


