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Calligaris 

Vodilni italijanski 
proizvajalec stolov, miz 

in dodatkov za dom 
Calligaris letos praznuje 

svoj devetdeseti rojstni 
dan. Ob častitljivem 

jubileju so na letošnjem 
sejmu pohištva Salone 

del Mobile v Milanu 
predstavili svojo 

najnovejšo kolekcijo, ki 
se napaja pri izvirnih 

oblikovalskih lastnostih, 
kot so to blagovno 

znamko spremljale že 
od ustanovitve.

Vse najboljše, Calligaris
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 marocca. 
Ti stoli so bili s svojim čvrstim okvirjem iz lesa, z ročno nare-
jenimi sedežnimi deli iz slame in z navzven zaobljenimi noga-
mi tipični pohištveni kos za območje Manzano v Furlaniji. Do 
šestdesetih let prejšnjega stoletja je večina dela še vedno pote-
kala ročno, potem pa je italijanski gospodarski razcvet sovpa-
del z modernizacijo tega družinskega podjetja. Calligaris je 
postal 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, 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 opre-
mo doma – ponujajo vse, od stolov in miz do omar, postelj, zof 
in dekorativnih dodatkov. Prav tako niso ostali zvesti le lesu, 
pač pa izdelke ustvarjajo tudi iz kovine, plastičnih materialov, 
usnja in stekla, s čimer izkazuje svojo zavezanost inovacijam.

Zmes preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
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Calligarisove novosti
Med Calligarisovimi šestimi novostmi, predstavljenimi na milanskem 
pohištvenem sejmu, zagotovo izstopa prefinjen moderen stol Amálie 
elegantnih linij in z izjemno udobnim sedežem, ki je povsem oblečen 
v usnje ali pa v bombažno tkanino Oslo. Na voljo je v petih različ-
nih barvnih odtenkih usnja ali sedmih niansah bombažne tkanine.
Stol Duffy se ponaša z inovativno strukturo in s kovinskim ogrodjem 
živahnih barv, ki z ukrivljenim hrbtom in ‘lebdečim’ sedežem ustvar-
ja sodoben pohištveni kos. Regal Division ponuja elegantno rešitev 
za vsakodnevno shranjevanje z modularnimi enotami različnih barv, 
medtem ko je Factory priročna enota za shranjevanje retro dizajna.
Match je komplet ‘pametnih’ mizic, ki jih lahko uporabite vsako 
posebej ali pa postavite skupaj in zahvaljujoč raznovrstni paleti barv 
in materialov ustvariti odštekano postavitev. »Gre za to odmik 
od običajnih miz, kot smo jih vajeni,« pravi Massimo Cian, vodja 
oblikovanja pri Calligarisu. In dodaja: »Nova kolekcija je kombi-
nacija Calligarisovih izvirnih odlik in novih idej, ki bodo oblikovale 
prihodnost. Letos smo našemu že tako kakovostnemu oblikovanju 
želeli dodati novo razsežnost, zato smo uporabili bogate materiale 
in izbor barv, ki se bo skladal s trenutnimi trendi. Možnost kombi-
niranje in ujemanja teh elementov kupcu omogoča, da oblikuje svoj 
lastni edinstveni videz ter ustvari vzdušje in prostor, kot si ga želi.«

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 
t (01) 401 2030
t (01) 401 2017
F (01) 401 2020
e inFo@maRos.si

delovni čas
10.00 - 19.00
sobota 10.00 do 14.00

MAROS CELJE
celeia PaRk, celje
aŠkeRčeva 14
3000 celje
t (03) 49 18 270
F (03) 54 15 052
e ce@maRos.si

delovni čas
9.00 - 19.00
sobota 9.00 do 13.00

MAROS JESENiCE NA DOLENJSkEM 
tPc slovenska vas
8261 jesenice na dolenjskem
t (07) 45 74 072
F (07) 49 57 234
e svas@maRos.si

delovni čas
9.00 - 19.00
sobota 9.00 do 13.00

www.maRos.si


