TISKOVÁ ZPRÁVA
DEVOTO PŘEDSTAVUJE DALŠÍ NOVINKY PRO DĚTI. NA SPANÍ I NA HRANÍ.

Praha, 3. listopadu 2014 – Rodinná firma Devoto zaměřená na výrobu
malosériového nábytku určeného především dětem představuje hned dvě
novinky: MESITO, stolek a čtyři stoličky, a DORMITO, dětskou postýlku v sadě
s komodou. Lukáš Lédl a Petr Porta, kteří za Devoto stojí, opět potvrdili, že
kvalita, funkčnost a bezpečnost nábytku pro nejmenší nijak neomezuje hravý
a nadčasový design. Kromě nábytku pak přichází i s novinkou v doplňcích –
s hravým teepeem, které naplní váš byt malými indiány. Všechny novinky
Devoto představí tento týden na Prague Design Week, který probíhá v Domě
u Minuty.
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Rodinná firma Devoto Lukáše Lédla a Petra Porty, která se na českém trhu stává stále
více synonem pro kvalitní a na míru vyrobený dětský nábytek, představuje
dvě nejnovější série. Konkrétně se jedná o stolek se stoličkami MESITO a sadu
postýlky s komodou DORMITO. Jak už bývá zvykem, hravý design vychází z vysokých
požadavků na funkčnost, kvalitu, nadčasovost a dětskou bezpečnost.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Stolek a stoličky jsou určeny primárně do dětského pokoje, nicméně díky vyváženému
kontrastu oranžové a zelené v kombinaci s přírodním dřevem nehrozí, že by mu děti
odrostly. Stolek i jednotlivé stoličky navíc fungují skvěle jak pohromadě, tak
i solitérně.

!

!
Postýlka pro nejmenší je sice krátkodobější záležitostí, to však neznamená, že by
jejímu vzhledu a provedení neměla být věnována pozornost. Postýlka DORMITO
splňuje nejvyšší nároky na kvalitní spánek a bezpečnost. A ani zde realizace
praktického zadání nevzniká na úkor designu, který baví děti i jejich rodiče.
Střídmá komoda ve stejném barevném provedení, bílé a citronově žluté postýlku
skvěle doplňuje.

Informace o značce:
Značka Devoto, kterou v roce 2008 založili Lukáš Lédl a Petr Porta, se zaměřuje především na dětský
nábytek s příběhem. 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. Pracují
s dýhou, masivem a lakovaným Medium Density Fibreboard (MDF), nejčastěji používaným deskovým
materiálem, který se skládá z lisovaných dřevních vláken a odpovídá emisní třídě E1. Tuzemský dodavatel
tohoto materiálu, se kterým značka Devoto spolupracuje, je nositelem certifikátu „ekologicky šetrný
výrobek“ a garantuje, že stromy použité k výrobě tohoto dřevomateriálu byly vytěženy podle zásad
ochranné certifikační známky FSC (Forest Stewardship Council), která zaručuje ekologicky šetrné,
sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. K finální úpravě používají kvalitní
normované barvy ve více než 800 barevných odstínech.
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