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TOP PĚTKA
LUXUSU
■ EBEN — překrásné
velmi tvrdé a těžké
dřevo vyniká svou
černou barvou a
jemnou strukturou.
Velmi dobře se leští,
takže je oblíbené pro
výrobu velkých ploch
masivních knihoven i
obývacích stěn a také
u mistrů řezbářů hudebních nástrojů.
■ MAHAGON — nejcennější pravý mahagon pochází ze
svítenie mahagonové,
stromu až 30 m vysokého, který roste
v tropických deštných
pralesech Střední
Ameriky. Mahagony
mají překrásné měnivě lesklé dřevo s intenzivním červenohnědým zabarvením,
pruhy i dobře viditelnými póry.

stromů různých rodů jak jihoamerických, tak afrických. A tak bychom mohli pokračovat s tulipwood,
zebrawood a dalšími.
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■ PALISANDR
(ROSEWOOD) — exotika čokoládové barvy,
někdy až s fialovými
podtóny a černým rýhováním vyniká svou
tvrdostí a trvanlivostí.
Trvá zhruba 200 let,
než masivní palisandr
doroste do velikosti
vhodné pro zpracování, proto i jeho dřevo
patří k opravdu drahým položkám.
■ ZEBRAWOOD
(TIGERWOOD) — jeden z nejvýraznějších
dekorů v oranžové či
oranžovohnědé barvě s černým žíháním.
Těžké, tvrdé a velmi
pevné dřevo se dobře
opracovávám, a poskytuje tak širokou
škálu možností svého
využití. Efektní je na
velkých plochách, kdy
působí jako excentrický interiérový prvek.

40 950 Kč,
Modloft
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■ WENGEWOOD
— získává se z jehličnatých stromů a jeho
dřevo je až působivě
něžné na pohled. Má
totiž bělavý tón s hustým černým žilkováním, které se střídá
s bělavými proužky.
Lze jej naleštiš do
opravdu vysokého
lesku a je možné z něj
vyřezávat i velké plochy ke zpracování.

Nejdražší a nejkrásnější na světě
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8/ Židli z limitované edice
deseti kusů vyrobil ze dřeva wenge a dubu designér
Daniel Guillotin.

hned několik podobných odrůd se společnými
znaky, přestože se jedná o dřeva pocházející ze
stromů různých rodů.
Například pravý mahagon je sice původem
xx xxx Kč, Altesachair
9/ Stůl Xilos z pera designéra z Venezuely a z Brazílie, ale některé takto označoAntonia Citteria byl zhotoven
vané dřeviny naleznete také ve Střední Americe,
ze vzácného černého dubu.
v Africe či Asii. Proto je lepší chápat název maha132 000 Kč, B&B Italia
10/ Masivní stůl Plato z kolek- gon jako souhrnné označení pro tvrdé a těžké čerce Maxalto zakoupíte v prove- venohnědé dřevo. Jestli je jeho původ ze stromů
dení broušeného exotického
rodu Swietenia, Myroxylon, Khaya či Afzelia, už je
šedého nebo černého dubu.
pak zcela zavádějící.
152 500 Kč, B&B Italia
11/ Luxusní manželská postel
Pod označením palisandr si pak snadno předje zhotovena z kombinace
stavíte dřevo, které je sice velmi tvrdé, ale poměrebenového, dubového a dřeně křehké. Současný obchodní název pro palisanva stromu pao ferro.
xxx xxx Kč, Nella Vetrina
dr však zahrnuje vzácná dřeva několika desítek

Kontakty: Altesachair: altesachair.com B&B Italia: Konsepti, Komunardů 32, Praha 7, tel.: 266 199 452, konsepti.com Boca do Lobo: bocadolobo.com Brabbu: brabbu.com J.A.P.: Bassova 12, Praha 9, tel.: 283 890 088, japcz.cz
Modloft: modloft.com Molteni: Nobis studio, Dlouhá 32, Praha 1, tel.: 222 212 859 Nella Vetrina: nellavetrina.com Team 7: Decoland, V Oblouku 800, Průhonice, tel.: 737 215 489, decoland.cz

xxx xxx Kč,
Nella Vetrina

Do skupiny všeobecně považované za nejdražší a nejkrásnější dřeva na světě patří téměř
všechna exotická. Výši jejich ceny odráží nejen lokalita, kde jsou těžena, ale i vzácnost odrůdy stromu, ze které se získávají. Velkou roli hraje také samotná kresba a velikost.
Obecně platí, že čím větší je plocha a čím barevnější a kresebnější je struktura, tím roste i cena
samotného kusu. Pokud je tedy nábytek, hudební
nástroj či jakýkoli jiný dekor zhotovený z jednoho
kusu, čím větší plochu dřevo zaujímá, tím můžeme
mluvit o více ceněném soliterním kusu.
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12/ Stylová kuchyňská linka z
xxxxxxxxx dýhy.

xxx xxx Kč, Team 7

13/ Komoda Mida z dílny
Antonia Citteria ze dřeva exotického šedého dubu.

14/ Kabinet Orion je vytvořen kombinací jasanového
dřeva a ořechu.

xxx xxx Kč, Brabbu
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xxx xxx Kč, B&B Italia

14
| 89 |

