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Devoto: na zakázku zrealizujeme i celý dětský pokoj 

Praha 5. května 2015 - Česká nábytkářská firma Devoto, která se specializuje na 
dětský nábytek, nedávno zrealizovala v Třebotově dětský pokoj vyrobený přímo 
na zakázku. Realizace byla v citlivě zrekonstruovaném historickém objektů 
bývalé fary. Odkrytý původní krov umožnil v realizaci použití závěsných sítí a 
hracího "patra".  

Všechny prvky v  pokoji jsou vyrobeny z  prvotřídních materiálů – laminované 
překližky a masivního dubu, na kterých si Devoto vždy zakládá. Celý pokoj je pojat 
velmi velkoryse, v přírodní barvě dubu, kterou doplňují červené, modré, bílé nebo 
tyrkysové detaily. Všechen nábytek v pokoji je tak sjednocen, ale přitom nevytváří 
dojem přeplněné místnosti. Devoto se při této realizaci neomezilo jen na návrh a 
dodání nábytku, ale do pokoje dodalo i zajímavé dekorace. Ať už jsou to kruhy na 
zdi nebo vlaječky ve tvaru trojúhelníků na rámu postele, tyto dekorace, ve 
stejných barvách jako ostatní detaily nábytku dotváří perfektní náladu celé 
místnosti. 

Velkou výhodou je pak nadčasové provedení, které neomrzí svého majitele ani za 
mnoho let a díky perfektnímu zpracovaní můžou toto vybavení možná zdědit i děti 
současného uživatele.  

Na fotografiích realizace Devoto vůbec poprvé spolupracovalo s fotografickým 
studiem BoysPlayNice. To bylo založeno v roce 2008 Jakubem Skokanem a Martinem 
Tůmou. Studio se od svého vzniku zaměřuje na reklamní fotografii, fotografii 
architektury, interiérů, produktů a designu. BoysPlayNice se specializuje také na 
vytváření kreativních konceptů pro fotografické kampaně. Filosofií studia je 
vytvářet obraz stojící na myšlence a optimálně využívající možnosti fotografického 
média. 

Informace o značce:  

Značka Devoto, kterou v roce 2008 založili Lukáš Lédl a Petr Porta, se zaměřuje 
především na dětský nábytek. Obdiv k manuální práci se dřevem dovedl oba 
majitele k rozhodnutí stát se v oboru profesionály a po studiích humanitních oborů 
se vzdělali i v truhlařině. Filozofií značky je vyrábět promyšlený, kvalitní a 
bezpečný nábytek, který má svůj vnitřní příběh a který s dětmi poroste. 


