
TeakPeak store jsme 
založili, protože… jsme 
pociťovali, že český nábytkový 
trh nabízí poměrně omeze-
né množství podniků, které 
k prodeji přistupují se zájmem 
o zákazníka. U velkých firem 
nebývá takový prostor pro 
pěstování přímého kontaktu 
s klientelou. Vedle toho jsme při 
zařizování vlastního bydlení 
zjistili, že nám v české nabídce 
chybí určitý design, který se v našich kolekcích snažíme pěstovat. 
Nejlepší na práci v rodinné firmě je… bezprostřední kontakt. 
Kdykoliv můžu zvednout telefon, dojít domů a prodiskutovat dané 
téma. Všichni jsme maximálně zúčastnění, kvalita práce jednotlivce 
podporuje ty nejbližší, což je velmi motivující.
Naše nabídka obsahuje… nábytek a další doplňky jako kera-
miku nebo textil do domácnosti z čistě vlastní tvorby. Vedle toho se 
zaměřujeme i na přeprodej vybraných dodavatelů. 
Nový design kolekcí navrhujeme… v malém okruhu tvůrců z Jižních 
Čech, většinou u jednoho stolu spolu s potřebným množstvím kávy. 

Jednotícím konceptem vlastních kolekcí nábytku 
jsou převážně estetické ideály 50. až 70. let. 
Tento směr však nevnímáme skrze škatulko-
vý pojem „retro“, ale jako svébytný projev 
nadčasové představivosti, a hlavně řemeslné 
zručnosti. Jazz přece také není retro. Pokud jde 
o keramiku, nacházíme zalíbení v nesériovém 
způsobu výroby. V textilní sekci zase objevujeme 
kvality čistě přírodních materiálů, jakými jsou 
len či konopí.

Rodinný podnik Diany Duškové, Romana 
Podlahy mladšího a Romana Podlahy staršího 
se věnuje výrobě nábytku, keramiky a textilu. 
Produkty sami navrhují, produkují i vybírají 
od dalších českých a zahraničních dodavatelů. 

1. „Namísto trendu cílíme 
na tradiční zpracování 
keramiky, která po čase 
neomrzí,“ říká Roman 
Podlaha. 2. Přírodní látky, 
knoflíčky i nitě používají 
TeakPeak od lokálních 
dodavatelů bez užití 
chemikálií. 3. V odstínu 
borovicové zelené nechali 
vyrobit limitovanou edici 
pohodlných křesílek Mode 
Pine Green na dubových 
nožkách. Inspirací jim 
byla milovaná Šumava. 
Koupíte ji za 10 490 Kč.  
4. Nepostradatelnou složkou 
TeakPeaku je i Romanův táta 
– Roman Podlaha starší. 5. Ať 
už je tónovaná pigmenty, 
mořená nebo přírodní, 
každá stolička je výsledkem 
pečlivé ruční práce. Stolek 
Tissier no. 27 seženete 
od 3490 Kč výše.

Podnik řídí a  ženou dopředu  multitalentovaní kreativci 
a partneři Roman Podlaha a Diana Dušková a. 

TEAKPEAK Právě jsme uvedli… novou sérii komod s klasickými posuvnými 
dveřmi a sadu celomasivních odkládacích stolků a stoliček. Začátek 
roku byl velmi produktivní a spolu s nábytkem jsme prohloubili i kera-
mickou sekci, kde jsme na nových designech pracovali celou zimu.  
Do budoucna připravujeme… rozšíření naší vlastní kolekce 
TeakPeak. Můžu prozradit, že zcela nově spolupracujeme se sklenáři 
na zrcadlech. Spolu s rozšířením portfolia se však budeme soustředit 
i na ucelení celé značky. Chceme lidem více přiblížit, o co nám v našem 
podniku jde. Navíc chceme více ukazovat mnohdy náročné procesy, 
jež stojí za sebemenším projektem. Vedle samotného produktu je naší 
vizí lidem předávat i příběhy. Věříme, že pěstování bližšího kontaktu 
mezi zákazníkem a předmětem vede ke smysluplnějšímu nákupu.  

Produkty TeakPeak zakoupíte na www.teakpeak.cz.
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