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o nás

Vítejte v našem novém katalogu, který je plný designových nápadů, trendů a inspirací 
pro Vaše kanceláře. Již více než dvacet pět let se věnujeme vybavování administrativních 
interiérů. Za tu dobu jsme se toho už hodně naučili, proto máme jasnou koncepci 
a své zkušenosti vnášíme spolu s nápady do návrhů i do samotné realizace interiérů.

Smyslem a cílem naší práce je připravit pro Vás širokou škálu kvalitních moderních 
designových produktů současně podpořených profesionálními službami. Věříme, že 
tyto produkty dokážou podtrhnout Váš osobitý styl, kreativitu, sílu a důvěryhodnost, 
ale také pozvednou prestiž v očích Vašich obchodních partnerů. Díky moderním  
materiálům, barvám a technickým řešením umíme vytvořit pracovní prostředí, které 
zvýší efektivitu práce Vašeho týmu i jednotlivých pracovníků. 

Pokud jste se rozhodli pro nové vybavení kanceláří, je to důležitý a dlouhodobý krok, 
který může ovlivnit obraz, energii, atmosféru a tím pádem i výkonnost Vaší společnosti. 
Inspirujte se v naší široké a originální nabídce produktů a my Vaši představu následně 
přeneseme do architektonického návrhu. Ukážeme Vám celkové dispozice a ve 
vizualizaci také pohled do nových kanceláří, včetně navržené výmalby, osvětlení, 
koberců a případně i doplňků. Získáte tak originální a osobité interiéry, ve kterých  
se budete cítit dobře a sebevědomě. 

A to je náš cíl i poslání – podpořit Váš úspěch!
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5 důvodů proč si vybrat nás

Nabízíme Vám osobní přístup a poradenství v oblasti  

interiérového vybavení.

Připravíme pro Vás architektonické návrhy včetně vizualizací  

na základě Vašich potřeb a požadavků.

Poskytneme Vám profesionální služby ve všech fázích obchodního  

případu, vlastním týmem zaměstnanců.

Máme pro Vás v nabídce originální a širokou škálu kancelářského  

a manažerského nábytku.

Využijeme pro Vás naše zkušenosti s realizacemi interiérů a jejich  

návrhy, které vytváříme již od roku 1993.
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manažerský nábytek
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libra
design Perin & Topan



8 9

ara
design studio I&M
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vela
design studio I&M
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sun
design studio I&M
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leo
design studio I&M
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terra exe
design Perin & Topan
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pavo
design Lucci & Pampanoni
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aries
design Juška Architect
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neptun
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apus
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gemini metal
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gemini wood
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draco exe
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kancelářský nábytek
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volans
design studio I&M
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terra
design Perin & Topan
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mercury
design Perin & Topan
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giove
design Perin & Topan
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cygnus
design Perin & Topan
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andromeda
design studio I&M
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aries
design Juška Architect
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 moon u
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moon a – o – h
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výškově stavitelné
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draco



56 57

taurus
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taurus call
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konferenční místnosti
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sun
design studio I&M

ara
design studio I&M
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vela leo
design studio I&Mdesign studio I&M
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moonaries
design Juška Architect
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geminigemini
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taurusapus
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recepce
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crater
design Perin & Topan

crux
design Perin & Topan
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uranomoon
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colorice & cosy
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athos
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athos light
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sedací nábytek
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relax
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acoustic
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t51 kůže t59
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t51 látka kab

controller

director k4 premium executive
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gama

gama u moonaura

diva

OF XN OF LPeva II
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sedací soupravyměkké sezení
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služby
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obchodní servis realizační servis

poprodejní servis

osobní konzultant
Nabízíme Vám osobní přístup i poradenství v oblasti interiérového vybavení.  
Jakékoli Vaše technické či finanční požadavky řeší po celou dobu spolupráce  
Váš osobní konzultant.

zjišťování Vašich potřeb a představ 
Naši osobní konzultanti Vám formou rozhovoru a vhodně kladenými dotazy pomohou:

analyzovat Vaše skutečné potřeby

vyjasnit tok dokumentů a organizační i celkovou strukturu Vaší společnosti 

optimalizovat Vaše produktové a cenové představy s celkovým pojetím interiéru  
včetně doplňků, barevnosti a dalšími detaily

architektonické studio
Připravíme pro Vás architektonické návrhy včetně vizualizací na základě Vašich potřeb 
a požadavků. Naši architekti pro Vás vytvoří návrhy v následujícím sledu:

První fáze návrhu (capacity planning) rozdělí prostor v půdorysu pro jednotlivá  
oddělení podle stylu jejich práce, pracovníků a toku dokumentů ve společnosti.

 V druhé fázi (space planning) řešíme už konkrétní půdorysné umístění vybraných 
pracovišť do vyčleněného prostoru.

 Další fází je vizualizace čili zhotovení 3D pohledů na jednotlivá oddělení včetně  
barevnosti koberců, žaluzií, nábytku a materiálů.

 V poslední fázi můžeme na Vaši žádost vytvořit výhledové návrhy pro případnou  
další expanzi v budoucnu. Přinesou Vám inspiraci a usnadní rozhodování v případě 
růstu společnosti a při začleňování nových pracovníků. 

cenové nabídky a smluvní podmínky
Cenové nabídky připravujeme vždy dle Vašich požadavků – mohou být rozděleny 
podle místností, oddělení, sortimentu, nebo mohou mít podobu konečné cenové 
rekapitulace. Samozřejmou součástí cenových nabídek jsou i smluvní podmínky 
k produktům, jako je termín dodání, záruky a podobně.

nabídka financování
Naše společnost Vám v případě zájmu zajistí výhodné financování.

prezentační místnosti
Nabízený nábytek si můžete prohlédnout ve vzorových sestavách vystavených  
na showroomech v Brně a v Praze. 

doprava a montáž
Zajistíme Vám bezproblémovou dopravu našich produktů na místo určení a náš 
montážní tým Vám interiérové vybavení profesionálně nainstaluje. Postaráme se také 
o odvoz i ekologickou likvidaci obalů, takže Vám interiér předáme uklizen a připraven 
k okamžitému užívání.

zajištění stěhování
Pomůžeme Vám s demontáží, stěhováním a následnou montáží nábytku. Můžeme 
zajistit kompletně celou akci, včetně logistického zpracování, časového harmono-
gramu, přepravní služby a pracovníka pro řízení a koordinaci celé akce. Stejně jako 
u montáží je možné tuto službu provádět i ve večerních hodinách a o víkendech.

zakázková výroba 
Dle Vašich požadavků nebo požadavků navržených v dispozičním řešení interiérů 
můžeme vyrobit nábytkové díly i na míru. Dodací termíny jsou shodné s dodacími 
podmínkami pro standardně nabízený sortiment.

komplexní dodávky
V oblasti vybavování interiérů Vám nabízíme i komplexní službu „generálního
dodavatele“ – zajistíme dodávky a instalaci podlahových krytin, výmalby, interiérových 
příček, podhledů, osvětlení a podobně.

garance jakosti a certifikace 
Kancelářský nábytek a sedací nábytek je certifikován a splňuje podmínky  
Evropské unie.

záruční a pozáruční servis
Na veškeré námi dodávané produkty samozřejmě zajišťujeme záruční a pozáruční 
servis. Vaše objednávky na doplnění interiéru zpracujeme a dodáme ve standardních 
termínech naší společnosti.

pojištění společnosti 
Naše společnost je pojištěna proti škodě způsobené činností společnosti a jejích 
zaměstnanců.
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architektonické studio

ukázky vizualizací 
kanceláře
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architektonické studio

ukázky vizualizací 
jednání & relax
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Krofian – průmyslová automatizce

ABB s.r.o. 
ALSTOM Power, s.r.o. – ALSTOM Group
CZECH International a.s.
Česká spořitelna – Spořitelní akademie
ČSOB Pojišťovna a.s.
EXIMAS Co., Ltd., spol. s r.o.
Ferona, a.s. 
FLUOR s.r.o.
GIENGER spol s r.o.
INFOSYS BPO s.r.o.
Katastrální úřad pro JM kraj v Brně
Komerční banka a.s.

LIEBHERR – STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.
Městská část Praha 5 
MOJE AMBULANCE a.s.
MZL univerzita v Brně
Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Okresní úřad Brno – venkov
OOO „Prestige“
Raiffeisenbank a.s. 
SAKO Brno, a.s.
Slovenské elektrárně a.s.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZV GROUP s.r.o.

vybrané zakázky nad 5 mil.

Alitalia, italská letecká společnost a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
ARWEN GROUP a.s.
Atotech CZ, a.s. 
AV MEDIA, a.s.
BARUM CENTRUM PRAHA, spol. s r.o. 
BAUHAUS k.s.
BIBUS s.r.o.
Bohemia Crystalex
Bombardier Transportation Czech Republic
Carclo Technical Plastics Brno, s.r.o.
Celní jednatelství Zelinka
CINEKIN a.s.
CODACO ELECTRONIC s.r.o.
CS-BETON s.r.o.
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. 
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
Česká zemědělská univerzita
České dráhy, a.s.
ČSOB a.s.
D.S. Leasing, a.s.
DELONG INSTRUMENTS a.s. 
DH – PROJEKT, s.r.o.
DOMING, a.s.
Ferona, a.s. odštěpný závod Brno
GLATZOVÁ & Co
Hasičský záchranný sbor Karlovar. kraje
HIWIN s.r.o.
Honeywell, spol. s r.o.
Hotel MACOCHA s.r.o.
Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 
HYSCO CZECH s.r.o.
IFM GROUP a.s.
IMI International s.r.o.
IMOS Development,a.s.
Industrial s.r.o. 
INTERNET TRADING s.r.o.
ITV s. r. o.
JANUS spol. s r.o.

JOHNSON CONTROLS, Aut.součástky, k.s.
JUDr. Kateřina Martínková, advokátka
KALÁB Stavební firma spol. s r.o.
KARTON P+P spol. s r.o.
KB – BLOK systém, s.r.o.
KG PROCESS INNOVATIONS s.r.o.
KINGSLEY CZECH s.r.o.
KOBA V.O.S.
KOCH – GLITSCH s.r.o.
Kotva nemovitosti, k.s.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
KROFIAN – průmyslová automatizace
Léčiva a.s.
LIFT COMPONENTS s.r.o.
LIPOELASTIC a.s
Luboš Netolický
MANPOWER, spol. s r.o.
Masný průmysl Krásno
MERAK, spol. s r.o.
Městská část Praha 1
Městská část Praha 5
Městská část Praha 9
Městská policie Brno, Kroměříž, Olomouc 
MICROSOFT BUSINESS SOLUTION ČR, s.r.o.
MIELE, spol.s r.o.
MONSTA Brno spol. s r.o.
MORAVIA IT a.s.
Moravské novinové nakladatelství, a.s.
Nadace Jedličkova ústavu
NET Development s.r.o.
Obec Sobůlky
OK mont – STM, spol. s r. o.
OKD Praha
Oresi s.r.o.
Parker – Hannifin s.r.o.
PENAM, a.s.
Povodí Moravy, s.p.
Pozemkový fond ČR
Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.
PROMÉDEA spol. s r.o. 

Překladatelský servis skřivánek, s.r.o.
REAL GROUP SDK, s.r.o.
REKO BAU s.r.o. 
ROS, a.s.
ROUČKA Group
Řízení letového provozu ČR, s.p.
S&K Label, spol.s r.o.
SC Johnson s.r.o.
SHC Prague TRS, a.s.
SCHÜCO International KG
SITA CZ a.s.
Slovenská štátna sporitelňa
SOLARLUX, spol. s r.o.
Statutární město Brno
STEELPARK s.r.o.
Škoda koncern a.s.
Takko Fashion s.r.o.
Technologický park Brno, a.s.
TECHNOLOGY s.r.o.
Telecom a.s.
TERO ROSICE, spol. s r.o.
Terra Moda s.r.o.
THE CEELI INSTITUTE, p.b.c.
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ s.r.o.
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. Czech Branch
ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU
Úřad pro ochranu osobních údajů
VARS BRNO a.s.
VAST TERCIA spol. s.r.o.
VEGACOM a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
Veskom, spol. s r.o.
VUM – Velké Meziříčí 
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zbrojovka Brno
Zemská banka a.s
ZFP akademie,a.s.
Železárny Hrádek a.s.
Živnostenská banka a.s

vybrané zakázky nad 1 mil.
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Golf Brno, a.s.

Xella CZ s.r.o. Koma Modular s.r.o.

OKD Praha, a.s.



114 115

Technologický park Brno, a.s.Orco Property Management, a.s.

Krematorium BrnoXella CZ s.r.o.



Brno 
obchodní oddělení & showroom 

 
IBC, Příkop 4, 602 00

t: +420 545 176 221  |  e: info@top-office.cz
 

Praha 
obchodní oddělení & showroom 

 
Sinkulova 21, 147 00

t: +420 605 231 422  |  e: info@top-office.cz

www.top-office.cz



www.top-office.cz


