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Sabina Belak in Jernej Orhini:
Notranja-oprema.net

Pod imenom Notranja-oprema.net že vrsto let delujeva Sabina 
Belak in Jernej Orhini. S svojo široko paleto znanj in izkušenj 
sva izpeljala mnogo projektov. Delujeva predvsem na področju 
oblikovanja interjerjev, oblikovanja in razvoja pohištva ter 
oblikovanja svetil. S svojo pozitivno naravnanostjo, zanesljivostjo 
in vztrajnostjo sva  uspešno ustvarila prepoznavnost najinega 
dela. Večino projektov pridobiva na priporočilo zadovoljnih 
strank.

Vsak projekt ima svojo zgodbo, v katerega vneseva svojo energijo 
in kreativnost. Projekt obravnavamo individualno, saj ima vsak 
naročnik svoje želje in potrebe. Sodelovanje je ključnega pomena 
za dosego funkcionalnega in prijetnega bivalnega okolja. V 
dogovoru z naročnikom določimo obseg dela od idejne zasnove 
do izvedbe projekta.  V skladu s predvidenim obsegom investicije 
sodelujemo pri izbiri in organiziranju del na objektu. Za bolj 
unikaten pečat prostora opremo načrtujemo namensko za 
izdelavo pri mizarju.

Sva prejemnika številnih nagrad na področju oblikovanja 
pohištva in izdelkov: nagrada Brest pohištva, nagrada za razvoj 
Ministrstva za kulturo in Sklada za razvoj, evropska nominacija 
REGIO STAR. Redno se udeležujeva razstav in festivalov doma in 
tujini: Čar lesa, Top ideje (Slovenija), Mikser festival (Srbija), New/
Now festival (Portugalska).

Svoje znanje in izkušnje letos prvič brezplačno deliva strankam 
v Arhitekturni svetovalnici. Storitev  opremljanja  prostora 
želiva približati vsem, ki nimajo idej in tovrstnih izkušenj. Dobro 
izkoriščen in oblikovan dom s pametno prenovo nam lahko 
prihrani veliko prostora, časa in s tem denarja.

www.notranja-oprema.net

www.facebook.com/notranjaoprema.net

Calligaris - Posebni 
gost Ambienta 2016
Dvorana Kocka – A 2

Lansko sejemsko novost Posebni gost nadaljujemo tudi letos. 
Izpostavljamo podjetje Calligaris – vodilnega proizvajalca miz, 
stolov in komod, pohištva za jedilnice in dnevne sobe, dodatkov 
za dom in dekoracije. Uživajte v visoko kakovostnem pohištvu s 
poudarkom na funkcionalnosti in lepem dizajnu, v kombinaciji z 
različnimi materiali in obdelavami, ki sestavlja katalog z več tisoč 
izdelki. 

Calligaris – zvest kupcem v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti

Zgodba enega največjih izdelovalcev stolov in miz na svetu se 
je začela pisati leta 1923, ko je ustanovitelj podjetja Antonio 
Calligaris začel izdelovati lesene stole, poimenovane Marocco.

Ti stoli so bili s svojim čvrstim okvirjem iz lesa, z ročno narejenimi 
sedežnimi deli iz slame in z navzven zaobljenimi nogami tipični 
pohištveni kos za območje Manzano v Furlaniji. Do šestdesetih let 
prejšnjega stoletja je večina dela še vedno potekala ročno, potem 
pa je italijanski gospodarski razcvet sovpadel z modernizacijo 
tega družinskega podjetja. 

Calligaris je postalo vodilno industrijsko podjetje v regiji in počasi 
so začeli s svojo vrhunsko izdelavo in dovršenim oblikovanjem 
osvajati tudi svetovne trge. Leta 1986 je vodenje družbe prevzel 
član že tretje generacije družine Calligaris, Alessandro. Calligaris 
je danes, več kot devet desetletij pozneje, sinonim za sodoben 
dizajn, prilagodljivo funkcionalnost in kakovostne materiale, kot 
so naravni les, pravo usnje in marmor, vse to na voljo v izjemno
pestri barvni paleti. Svojo ponudbo so razširili na popolno 
opremo doma – ponujajo vse, od stolov in miz do omar, postelj, 
sedežnih garnitur in dekorativnih dodatkov. Prav tako niso ostali 
zvesti le lesu, pač pa izdelke ustvarjajo tudi iz kovine, plastičnih 
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materialov, usnja in stekla, s čimer izkazuje svojo zavezanost 
inovacijam.

Leta 1998 je družba Calligaris odprla svojo prvo ameriško 
podružnico v Severni Carolini. V zadnjem desetletju pa Calligaris 
prične z novo strategijo uveljavljanja blagovne znamke, nov 
način komuniciranja (tradicionalno in digitalno) in direktne 
prodaje. Leta 2008 je Calligaris odprl prvo vodilno trgovino v 
Milanu, ki ji je nato sledila naslednja, leta 2012 v Parizu. 
 
Ob 90-letni obletnici l. 2013 je Calligaris ponudil novo spletno 
stran, nov sistem komunikacije s končnim uporabnikom in 
maloprodajno mrežo, ki jo sestavlja  400 partnerjev po vsem 
svetu, vključno z več kot 70 trgovinami mono blagovne znamke, 
kamor sodijo tudi saloni Maros. Postali so Calligarisov ponosni 
partner in edini ponudnik njihovih izdelkov v Sloveniji. 

 

Calligarisove novosti 2016-2017

Calligaris kot vodilni proizvajalec pohištva in dodatkov za dom 
je tudi eden izmed vodilnih kreatorjev pohištvenih modnih 
trendov in inovativnih tehnologij, ki jih vsako leto predstavlja na 
milanskem in drugih pohištvenih sejmih po Evropi in tudi izven. 

Nova kolekcija Calligaris 2016-2017 je pravkar prispela v salone 
Maros. Novo kolekcijo odlikujejo novi, izredno udobni in 
ergonomsko oblikovani stoli v različnih oblikah, materialih in 
barvah. Mize z inovativnimi mehanizmi za hitro in preprosto 
raztegovanje bodo v hipu rešile vaš prostorski problem. Večina 
njihovih jedilnih miz se podaljša v različne dolžine tako, da boste 
lahko  za svojo mizo posedli večje število ljudi. 

Tudi v tokratni kolekciji je Calligaris še izpopolnil svoj lanskoletni 
prodajni hit: mize z inovativno keramično prevleko so izjemno 
odporne proti praskam, visoki temperaturi, madežem in 
udarcem.

Keramična prevleka na miznih ploščah je na voljo v različnih 
barvah in strukturah. Mize s tovrstno ploščo so zelo preproste za 
vzdrževanje in čiščenje. V letošnji kolekciji je pri keramičnih miznih 
ploščah dobil prvo mesto videz marmorja, ki edinstveno sovpada 
tako z različnimi lesovi kot kovino različnih barv in obdelav.

Z novo kolekcijo, ki se vam že predstavlja v salonih Maros, boste 
lahko izbirali med pohištvom, pri katerem vas bodo očarali 
toplina lesa, čarobnost stekla, praktičnost laminata ali odpornost 
keramike. Ponudba Calligaris je tako bogata in raznolika, da se ne 
more zgoditi, da vam ne morejo ponuditi pravega kosa pohištva, 
ki si ga želite in potrebujete. 

Ponudba enega največjih proizvajalcev stolov in miz v Evropi je 
na voljo v vseh salonih pohištva Maros, ki je dolgoletni partner 
podjetja Calligaris in generalni zastopnik za izdelke Calligaris v 
Sloveniji. Ponudbo vam podrobno predstavijo v salonih:

MAROS LJUBLJANA

Poslovni objekt Rezidenca
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

MAROS CELJE

Celeia park, Celje
Aškerčeva 14

www.maros.si


