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DUŠEK DESIGN

Dušek Décor vznikl jako odpověď na to, co naši klienti v 
Čechách nenašli. Díky naší designérské rodině 
roztroušené po celém světě, Vám přinášíme produkty 
vyrobené přesně podle vašich požadavků. Dokonalost je na 
prvním místě a nebojíme se tvrdit, že každý náš produkt je 
jedinečný. Exkluzivní kolekce nábytku, zrcadel, textilních 
tapet, osvětlení, vypínačů a interiérových lišt naplní i ty 
nejnáročnější představy. 

Po návratu z USA, jsme v roce 2018 otevřeli designérské 
studio a plně se věnovali projektům v americkém stylu. 
Modelace stěn se stala naší doménou, jak na českém, tak i 
slovenském trhu. Ve vlastní truhlárně jsme vyráběli 
krbové obložky, dveře a čalounili nábytek. Později jsme 
pracovali na rezidenčních a investičních projektech na 
klíč. Dnes je studio součástí DD konceptu a nabízí 
klientům poradenství, design, vizualizace a vedení 
projektů.     

DUŠEK DÉCOR

Vítejte u nás
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Nábytek 
 

 J E T C L A S S 

 Zakladatelem portugalské značky Jetclass je Agostinha Moreiry. V roce 2012, vznikla továrna, tvořící design plný 
inovace. Dnes je jednou z největších výrobců nábytku v evropském měřítku. Značka Jetclass se zrodila se 
záměrem vytvářet originální kolekce nábytku, osvětlení a dekorací, které vynikají rozmanitostí stylů, inspirován 
světovou kulturou a portugalskou historií.  

JACK 

 

 53,906 Kč  

  

Výška: 80 cm 

Šířka: 71 cm 

Hloubka: 84 cm
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JAZZ 

  

 97,683 Kč  

  

Výška: 160 cm  

Šířka: 150 cm 

Hloubka: 54 cm



LAMPA OTTIS 

   

71,057 Kč  

  

190 x 60 cm
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KNIHOVNA OUDI 

  

 32,180 Kč  

  

220x75x34 cm (v/š/h)  

STŮL SPEAR 

  

 72,527 Kč  

  

Výška: 78 cm   

Průměr: 170 cm

Nábytek 
 J E T C L A S S  

 

konzolový stolek pika 

 

 68,934  Kč  

  

Výška: 90 cm  

 šířka: 122 cm 

hloubka: 47 cm

NOČNÍ STOLEK ELEGANCE 

 

 27,770 Kč  

  

Výška: 50 cm   

Průměr: 55 cm



Nábytek 
 S M  L O N D O N  

 Společnost SM London byla založena v roce 2009 Ramonem Armondem, který jako čalounický učeň začínal v 
rodinném podniku ve věku 13 let. Poté, co absolvoval studium, pracoval pro špičkové čalounické dílny v Jižní 
Americe, Kanadě a Velké Británii. kde se naučil různé techniky, které aplikuje dodnes. Robustní rámy jsou ručně 
vyrobeny z bukového dřeva. Tvrdé dřevo nejvyšší kvality je sušeno v peci, aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost 
a odolnost. 

KINGSLEY 

 

27,949 Kč  

  

Výška: 82 cm  

Šířka: 63 cm 

Hloubka: 65 cm

HARPER 

  

96,380 Kč  

  

Výška: 79 cm  

Šířka: 190 cm 

Hloubka: 96 cm

LINDSEY 

 

 81,923 Kč  

  

Výška: 78 cm  

Šířka: 190 cm 

Hloubka: 85 cm

LOUISE 

 

 24,094 Kč  

  

Výška: 60 cm  

Průměr: 55 cm
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Nábytek 
 C O L E C C I O N  A L E X A N D R A   

 

Valentina 

  

259,106 Kč  

  

Šířka 191 cm 

Hloubka 49 cm  

Výška 79 cm

compas 

  

357,286 Kč  

  

Výška: 188 cm  

Šířka: 96 cm 

Hloubka: 45 cm

Coleccion Alexandra se zrodila v roce 1994 z mysli její španělské zakladatelky a prezidentky madam Marie 
Guinotové. Maria, vážená návrhářka interiérů s bohatým a vlivným zázemím ve světě designu, měla za cíl vytvořit 
bezkonkurenční kolekci luxusního nábytku. Dnes jde o rodinnou společnost, řízenou pomocí svých dvou synů 
Jacoba a Johnnyho, která pořád vzkvétala. Jejich výrobky naleznete v Madridském hotelu Ritz, v Aston Martin 
Miami a jinde. Jde o ručně vyráběný luxusní nábytek, který často využívá prvky kůže, dřeva a mramoru. 

denver 

 

57,922 Kč  

  

Výška:  87 cm  

Šířka: 140 cm 

Hloubka: 40 cm

SUSA 

 

78,824 Kč  

  

Výška:  44 cm  

Šířka: 133 cm 

Hloubka: 78 cm

obraz - VENUS 

 

93,519 Kč  

  

Výška:  190 cm  

Šířka: 150 cm
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Nábytek 
  C O V E T  /  B R A B B U 

 BRABBU je designová značka, která je součástí Portugalské společnosti COVET GROUP. Byla založena v roce 
2011, design produktů odráží intenzivní způsob života, přináší do městského životního stylu divokost a 
nápaditost. Nabízí rozmanitou nabídku nábytku, čalounění, osvětlení a koberců. Výrobky jsou ručně vyráběné v 
Portugalsku a prodávané po celém světě. Tato společnost se účastní nejpozoruhodnějších rezidenčních a 
pohostinských projektů po celém světě. 

MAA 

  

74,814 Kč  

  

 Kůže 

 

Výška: 110 cm  

Šířka: 53 cm 

Hloubka: 49 cm

CAYO 

  

42,144 Kč  

 

Výška: 89,5 cm  

Šířka: 57 cm 

Hloubka: 66 cm

AGRA 

  

204,841  Kč  

 

Výška: 110 cm  

PRŮMěr: 70 cm 
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Nábytek 
  J A B 

 BW Bielefelder Werkstätten je německá značka skupiny JAB ANSTOETZ, založená v roce 1946, neustále rozšiřuje 
své vnitřní znalosti a přináší nové kolekce pod taktovkou studovaných designérů. Společnost JAB 
nabízí    mnohostranné portfolio exkluzivních bytových textilií, podlahových krytin, čalouněného nábytku a 
doplňků.

POLO  

  

37,571  Kč  

 

Výška: 92 cm  

3ířka: 52 cm 

HLOUBKA: 65 cm 
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Nábytek 
 S E V E N S E D I E  

 V roce 1965 italský podnikatel Diego Piva otevřel dílnu, kde tvořil to, co uměl nejlépe: dřevěné klasické židle. 
Kvalita jeho práce byla rychle oceněna. Židle ale nestačily uspokojit stále rostoucí poptávku po kvalitním 
italském nábytku. Do sortimentu brzy přibyly pohovky, stoly, konferenční stolky, skříně a nábytek do ložnice. 
Společnost dnes vystavuje produkty na veletrzích po celém světě. Sevensedie je ideálním partnerem pro jakýkoli 
projekt: od vybavení malého bytu, vily, hotelu nebo restaurace.

ADA 

 

81,087 Kč  

  

Výška: 80cm  

Šířka: 140 cm 

Hloubka: 52 cm
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QUIRina 

  

57,565 Kč  

  

95 cm  pr;m2ěr 

5,3 cm tloušťka rámu 

 6 kg 

  



Zrcadla 
 

 S P I N I  

 Výrobce SPINI, navrhuje zrcadla, které nikde jinde neuvidíte. Každé zrcadlo je ručně vyráběný originál, jenž pro 
Vás zhotoví truhlářský mistr ve svém oboru. V 80. letech zahájila Luca a Barbara Spini z Florencie již třetí 
generaci. Fázi dalšího rozšiřování obohatili o nový design, v němž přechází interpretace klasiky do současného 
stylu se špetkou etniky a minimalismu. V jejich ateliéru neustále vyvíjí nové projekty a experimentují 
s  povrchovými úpravami a novými liniemi, pokud to bude fyzikálně možné, vyhoví i Vaším požadavkům.

MILLA 

132 444 Kč  

výška: 237 CM  

šířka: 92 cm 

JOELLE 

   119 376 Kč 

výška: 179 CM 

 šířka: 136 cm 

ELLE 

61 746 KČ 

VÝŠka: 110 CM  

šířka: 80 cm 
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Osvětlení 
 K E N N E T H  C O B O N P U E  

 Kenneth Cobonpue je mnohokrát oceněný designér a výrobce nábytku z Cebu na Filipínách. 
Jeho cesta k designu začala v roce 1987 studiem průmyslového designu na Pratt Institute v 
New Yorku. Dnes je značka KENNETHCOBONPUE® celosvětově známá pro svůj jedinečný 
design a rozsáhlý seznam klientely, včetně hollywoodských celebrit a členů královské rodiny. 
Svým mistrovským způsobem integrace přírody, tradičních řemesel a inovativních 
technologií získal mezinárodní ocenění a uznání za své kreativní, organické a expresivní 
kousky. 

KAI 

26,463 Kč  

Výška: 40 cm  

Šířka: 150 cm 

Hloubka: 50 cm

Oblak 

 17,152 Kč 

délka: 76 cm  

šířka: 28 cm 

CHandelier 

  130,027 Kč  

výška: 113,5 CM  

 délka: 130,5 cm 

šířka: 73,5 cm0, 10,5 kg 

CONSTELLATION 

101,604 Kč  

230x150 cm, 

 24 žárovek, 20 kg
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Osvětlení 
  R V  A S T L E Y  

 Britská značka RV ASTLEY, se již od roku 1971 věnuje prodeji stolních 
lamp. Jak firma rostla, začala vyvíjet vlastní design a rozšířila svůj 
sortiment tak, aby zahrnoval kompletní zážitek z interiéru. Přidali 
nábytek, pak zrcadla a lustry. Dosáhli vlastního stylu a kvality, kterou jsou 
proslulí. Vytvořili vlastní jedinečný směr, který je řízen láskou k umění a 
designu. 

TRAVERSA 

  

 10,503 Kč  

 

Výška: 48,8 cm  

Šířka: 36 cm 

kov

COLOANA 

  

8,925 Kč  

 

Výška: 40 cm  

Šířka: 12 cm 

Hloubka: 13,5 cm 

mosaz

LAMPA FLOARE 

 s mramorovým podstavcem 

  

25,893 Kč  

 

Výška: 94,1cm  

Šířka STÍNIDLA: 53 cm 

mosaz 

DANS 

  

17,059 Kč  

 

Výška: 78,5 cm  

Šířka stÍNIDLA: 38 cm 

mosaz

DRA 

  

12,725 Kč  

 

Výška: 70,2 cm  

Šířka stÍNIDLA: 30 cm 

mosaz
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Tapety 
 

C A S A M A N C E    

 CASAMANCE je francouzská firma s dlouholetou tradici vyrábějící luxusní tkaniny a tapety. CASAMANCE je klasika 
zítřka a vytváří nadčasové designy pro stylové interiéry. Jejich kolekce se vyznačují jemně zpracovanými barevnými 
rozsahy, rozmanitými motivy a kvalitními materiály. Alchymie barev obléká architektonické prostory elegancí ve 
francouzském stylu.    Skupina CASAMANCE vytváří interiéry, díky nimž je svět krásnějším, vytříbenějším a 
elegantnějším místem. 

GREEN LIFE 

1,796 Kč - role  

výška: 10 M  

šířka: 70 cm 

VINYL 
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menthe 

 4,410  Kč - role  

výška: 10 M  

šířka: 70 cm 

VINYL 



Tapety 
 

R U B E L L I   

 RUBELLI, benátská rodinná společnost, která již v páté generaci od roku 1889 vyrábí luxusní textilie a tapety pro 
rezidenční a hotelové použití. Se svými značkami - Rubelli Venezia, Rubelli Casa, Donghia, Dominique Kie�er a 
licencí Armani/Casa Exclusive Textiles - jméno společnosti Rubelli rezonuje jako jedno z nejdůležitějších jmen 
mezinárodního designu interiéru. 

SAN MARCO WALL 

 

 6,240 Kč - role  

 

výška: 10 M  

šířka: 70 cm 

VINYL 
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Úchyty & madlá 
 

C O V E T / P U L L C A S T  

 PULLCAST je designová značka, která je součástí Portugalské společnosti COVET GROUP., 
která byla založena v roce 2011. V kolekcích zajímavých madel a klik, najdete různé škály 
stylů, ovlivněných přírodními motivy, jako jsou zem a moře.    V limitovaných kolekcích 
najdete vzácné krystaly, perly,  i Estremoz mramor.  Výrobky jsou z mosazi a ručně vyráběné 
v Portugalsku.  
 
  

Shin 

 

16,433 Kč   

 

výška: 42 cM  

ŠÍŘKA: 4,5 cm 

JALO 

 

7,285 Kč  

 

výška: 51 C M  

šířka: 5,5 cm 

hloubka: 4,5 cm

Tiffany 

 5,779 KČ 

hloubka: 3,5 cm 

prŮMĚR: 4,2 cm 

OCTO 

 3,496 KČ 

STRELIZIA 

  17,544 KČ  

vÝŠKa: 97 cm 

limb 

3,038 KČ 

vÝŠKA: 23,2 cm 
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klika comb 

6,436 KČ 

prŮměr: 8 cm 

 



Vypínače 
  6 I X T E S 

 V našem showroomu Vám nabízíme tyto rafinované vypínače přímo z Versailles. Mosazné vypínače a zásuvky tato 
francouzská firma vyrábí hned v 10-ti barevném provedení. Veškerá tato výroba probíhá ve Francii, a protože jde 
o zakázkovou výrobu, můžete si také navolit rozměr, gravírované popisky a barevné kombinace.  

VYPÍNAĆ 

 2,810 KČ 

80 x 80 cm 

kartáčovaná mosaz 

19



Koberce 
  J A B  

 JAB ANSTOETZ je německá značka, založená v roce 1946 a vyrábí vlněné, jutové,    syntetické a ručně pletené 
koberce. JAB koberce umí absorbovat zvuk, tlumit nárazy a jsou dostupné v jakémkoliv rozměru dle přání, včetně 
provedení ode zdi ke zdi. Spektrum barev a textur od smyčkového vlasového koberce přes měkký řezaný vlas, 
uspokojí ty nejnáročnější. 

kOBEREC - PEARL 

43,640 KČ 

ROZMĚR: 3,8 m x 3,8 M 

100% vlna

ELM 

 75,794 KČ 

ROZMĚR: 50 m2  

 ode zdi ke zdi, 100% vlna 
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Barvy 
  A N N A  VON  M A N G O L D T 

 Anna von Mangoldt je německá podnikatelka, která si v roce 2010 založila svojí značku a začala vyrábět vysoce 
kvalitní barvy na stěny a nábytek. Její kolekce má dnes 168 jemně sladěných barev mimořádného spektra, od 
klasicky tlumených tónů po výrazně barevné. Paleta je speciálně navržena pro evropský design a architekturu. 
Její barvy jsou vodou ředitelné a šetrné k životnímu prostředí. Velmi snadno se zpracovávají a my je máme rádi. 

DD Shoroom odstín 
Carmelia 142

satEN  /  MAT 

1L - 1,658 Kč 

2,5L - 2,875 KČ 
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Lišty 
 

D D   

 Lišty jako produkt a koncept lištovaných interiérů, je samotným srdcem společnosti, Dušek Design, již od roku 
2018. Navrhli jsme rozsáhlou řadu podlahových, stropních lišt, vhodných do moderních i klasických interiérů. 
Každý profil nabízíme v mnoha velikostních variantách. Pokud ale nenajdete to co hledáte, my Vám to vyrobíme. 
Zakázková výroba lakovaných lišt trvá 4 týdny, v jakékoliv barvě dle přání. DWG soubory pro vizualizace jsou na 
stránkách www.dusekdesignstudio.cz.

Pokud chcete opravdu exkluzivní podlahovou lištu, 
máme pro Vás řadu XXL, kde výška podlahových 
lišt může dosahovat až 340 mm. Jsou vyrobené z 
vysoko tvrzené MDF, odolné proti vlhkosti, 2x 
stříkané základovou barvou a 2x lakované barvou 
dle přání klienta.

LIŠTA MALBORK - hlavní místnost 

showroomu 

  

1,134 Kč / m 

 

tloušťka: 3 cm 

VÝŠKA: 30 cm 

LIŠTA BORDEAUX  

 zadní místnost showroomu 

   

606 Kč / m 

 

 tloušťka: 1,8 cm 

VÝŠKA: 19 cm 
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Krby 
 

D D   

 Protože naše dílna se nezastaví, tvoříme i krbové římsy, kde naplno rozvíjíme svou fantazii a použití kombinací 
lišt, dle požadovaného design a rozměru. Krbové obložky jsou vhodné i do menších interiérů, kde nemusí jít o 
plně funkční krb.   Nabízíme 3 varianty. 1- Krbová římsa jako dekorativní prvek bez krbového jádra, 2 - Krbová 
římsa s elektrickým krbem, 3- Krbová římsa s krbovou vložkou.  

KRBOVÁ OBLOŽKA 

   

37,606 Kč 

 

šířka: 200 cm 

výška: 136 cm 

hloubka: 27,5 cm 

   

elektrickÝ krb na vodu 

 

Partner: gazcom .cz  
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30

Umění 
A L E S S A N D R O   M A N D R U Z Z A T O 

narozen v Muranu a je 4. generací sklářů tvořící umělecké produkty celosvětově známé pod názvem Murano 
Glass/Benátské sklo. Existuje pouze 47 rodin, které byly schváleny Vetro Artistico Murano organizaci, která 
chrání původní italské řemeslníky a jejich právo vyrábět sklo na italském ostrově Murano. Rodině Mandruzzato 
je ctí vlastnit továrnu číslo 38. 

RUBÍN 

   

33813 KČ 

8 x 8 x 10 CM 

BARREL 

 

 86249  KČ 

40 x 27 CM 



Polštáře 
 

D E S I G N E R S  G U I L D  

 Britská společnost Designers Guild, založila v roce 1970 Tricia Guild, která již přes 50 let navrhuje a prodává po 
celém světě nábytkové textilie, tapety, ložní prádlo a koupelnové kolekce.    Pod záštitou této značky vydává své 
textilní kolekce a polštáře RALPH LAUREN, CHRISTIAN LACROIX, JOHN DERIAN a další.  

4,528 kč  / 60 x 30 cm 

  

3,881kč  / 40 x 40 cm 

  

4,267 kč / 55 x 55 cm 

  

4,071 kč  / 50 x 50 cm 

  

3,881 kč / 55 x 55 cm 

  

4,561 kč  / 60 x 30 cm 
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Vůně 
 

O R T I G I A  

 Představujeme Vám Italskou značku ORTIGIA SICILIA, kterou založila známá spolumajitelka Crabtree & Evelyn, 
Sue Townsend. Ortigia přináší luxusní kolekce mýdel, parfémů, krémů, svíček v přenádherném balení, které 
potěší i ty nejnáročnější. Všechny produkty jsou vyrobeny v Itálii, z toho nejlepšího z přírody, přírodními 
technologiemi a bez parabenů. Inspirace je založena na sicilských rostlinách: pomerančový květ, sicilská limeta, 
granátové jablko, levandule, opuncie a mandlové stromy. Vůně DD showroomu: FICO D'INDIA.

difuzér onda 

 

2,940 kč  

 500 ml 

 

difuzér 

  

100 ml - 980 kč 

200 ml - 1,634 kč 

500 ml -2,614 kč 

1000 ml - 4,574 kč 

  

  

 

 
 

A R T E   O L F A T T O    

 

Extrait de Parfum 

  

3780 kč  

100 ml 

 

Italská značka, s dlouholetou tradici, kde začátky sahají do 50.tých let, v malém městečku u Neapole. Jde o skutečné 
NICHE parfémy, kde skladba ingrediencí je promyšlena do největšího detailu. Jsou jiné a srovnávané s TOM FORD, 
BYREDO, ROJA, KILIAN apod.    Sbírka má své vlastní velké hity, například vůně Black Hashish, kterou mnozí 
srovnávají strukturou, vůní a téměř drogovou závislostí s Black Afgano od Nasomatto.
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Porcelán & Sklo 
 

C O L E C C I O N  A L E X A N D R A  

 Coleccion Alexandra se zrodila v roce 1994 z mysli její španělské zakladatelky a prezidentky madam Marie 
Guinotové. Maria, vážená návrhářka interiérů s bohatým a vlivným zázemím ve světě designu, měla za cíl vytvořit 
bezkonkurenční kolekci luxusního nábytku. Dnes jde o rodinnou společnost, řízenou pomocí svých dvou synů 
Jacoba a Johnnyho, která pořád vzkvétala. Jejich výrobky naleznete v Madridském hotelu Ritz, v Aston Martin 
Miami a jinde. Jde o ručně vyráběný luxusní nábytek, který často využívá prvky kůže, dřeva a mramoru. 

Design porcelánové kolekce ALMOD navrhla španělská designérka MARIA. J. GUINOT.  Tuto kolekci s motivem ptáčka, lze doplnit textilií s anebo bez ptáčků, z které 

Vám na míru ušijeme ubrus anebo prostíráni. 

4 dezertní talíře 2,875 kč  - 21 cm průměr 

4  talíře 3,270 kč - 27 cm průměr 

4 klubové talíře 11,176 - 33 cm průměr  

 

 

 
 

I T A L E S S E 
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Zamilovali jsme se do produktů italské společnosti Italesse. Jejich designové ručně foukané sklenice na víno jsou 
pružné a extra lehoučké. Vhodné i do myčky až do 65C.  Gravírované skleničky stylu Belle Epoque zase potěší dámy.

PRESIDENTE 

  

2525 kč/6 kusů  

220 CL 

ETOILÉ EXCELLENCE 

   

7914 kč/6 kusů  

480 CL 



Záclona v přední místnosti showroomu 
 
Tato super jemná záclona je krásná, praktická, 
univerzální a snadno se používá v domácnosti v 
řadě neutrálních přírodních barev, celkem 19!  
 
Tkanina o šířce 305 cm.

CARRON - ALABASTER 

1,392 kč  / metr 305 cm šíře 

100% polyester  

Závěs v zadní místnosti showroomu 
 
Neuvěřitelně měkký a přepychový samet ve škále 33 
barev v nabídce. Jemný lesk v kombinaci s vysokou 
odolností a omyvatelností činí tuto tkaninu ideální pro 
mnoho interiérových aplikací. trentino - parchment 

 2,966 kč  / metr 295 cm šíře 

100% polyester  
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Závěsy & záclony 
 

D E S I G N E R S  G U I L D  

 

Designové garnýže 
 

I N T E R S T I L   

 Německá společnost, specializující se na kování pro stínění již od roku 1967. Dnes známá i na americkém trhu, 
Inovativní přístup je značně vidět s příchodem každé nové kolekce.  



Topení 
 

F O U C Z E C H  

 Firma FOUCZECH je českým výrobcem topných infrapanelů topných panelů. Výrobě systému vytápění 
předcházela dlouholetá expertní činnost v oboru „klasické topenařiny“ a to již od roku 1988. Dnes jejicj chytrý 
produkt najdete v objektech jako jsou Český rozhlas, River Diamond, Červené Vrchy a mnoho dalších. Informace 
od poradenství až po realizace najdete na www.fouczech.cz  

Topení jako zrcadlo: najdete na zdech hlavní místnosti 
showroomu 
 
Topení jako strop: jsme instalovali na strop do 
administrativní místnosti. Lze zapustit do stropu. 
 
Topení jako uhel: tvoří zadní plochu krbu v hlavní 
místnosti a také ho najdete pod okny v další designové 
místnosti showroomu
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Dokonalá kontrola domu ve vašich rukou 
 
I vytápění jv DD showroomu je vždy pod kontrolou 
pomocí aplikace SALUS Smart Home.  
 
Chcete abychom Vám demonstrovali jak to funguje_ 
Zeptejte se nás. 
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Koupelny 
 

C O L E C C I O N    A L E X A N D R A   

 



E-shop 
 

WWW.DUSEKDECOR.COM 

 

Chcete být informováni o nových produktech, speciálních 
kampaních a výstavách?  

 
 

PŘIHLAŠTE SE DO ODBĚRU 
NOVINEK
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SHOWROOM  
 

SVĚTOVA 1 - PRAHA 8 
 

PO-PÁ  
 9:00 - 17:00 

 
 mimo pracovní dobu lze dle domluvy 

 
 724 483 582 (Bea), 724 050 118 (Adam) 

  
 info@dusekdecor.com 
www.DusekDecor.com 

K O N T A K T

Obsah magazínu je vlastnictvím společnosti Dušek Décor s.r.o., 04/2022. Ceny produktů se můžou 
měnit dle aktuálního ceníku výrobce.

@dusek_decor 
@dusek_design_studio


