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Výrobky, které tento katalog neobsahuje můžete získat:

-   z německého skladu (při dostupnosti výrobků)

-   objednáním do výroby (možné v jakékoliv barvě či provedení)

Nábytek Domus Ventures uvedený v tomto katalogu je skladem v České Republice.

Portfolio výrobků je ale mnohem širší a je možné si je prohlédnout v odpovídajícím 

katalogu na www.domusventures.cz v sekci „Stáhněte si katalog“.

Katalogy jsou řazeny dle produktových řad a využití.

 

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

www.domusventures.cz
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Domus Ventures (založeno 1997) se stal v průběhu posledních let jedním ze 

světových lídrů nábytkářského průmyslu a vyrábí vysoce kvalitní nábytek pro 

Outdoor i Indoor použití. Ve svých vlastních výrobních závodech a kancelářích 

v Německu, Singapuru, Číně a Indonesii zaměstnává přes 2200 kvalifi kovaných  

pracovníků a ročně exportuje celkem 1600 kontejnerů do celého světa.

Jeden ze dvou zakladatelů, charizmatický Horst Heinrichs říká o založení společnosti:

„Kromě zájmu o hezké vybavení a design jsme s nábytkem neměli dříve mnoho společného“. 

Horst působil jako fi remní poradce na mezinárodních trzích a Petra Dieners pracovala po svém 

studiu obchodu jako obchodně-marketingová manažerka pro Asii a tichomoří u německé 

fi rmy s brýlemi. V roce 1997, v době asijské krize, získali společně v Indonézii výrobní halu 

teakového nábytku a v roce 1998 založili v Singapuru fi rmu Domus Ventures. Tím byl položen 

základní kámen úspěchu. O trochu později začali připravovat výrobu nábytku z ratanu a loomu. 

Od roku 2002 společnost vyrábí v Číně zároveň nábytek z bezúdržbového umělého ratanu 

pro venkovní použití. Čas vrátil Petru Dieners zpět do Německa, kde založila v Duesseldorfu 

distribuční společnost pro německy mluvící země. Horst Heinrichs žije stále v Asii a vede 

výrobu v indonézských i čínských výrobních závodech.

Od roku 2009 se fi rma s velkým nasazením postavila výzvě vyrábět vysoce kvalitní a značkový 

nábytek pro bydlení. Společnost se řídí stále heslem  „To be Diff erent – být odlišní“.

Tým designérů DV spolupracuje také s mezinárodními odborníky a designéry známých jmen 

a společně tak vyvíjí nové směry. Všechny výrobky jsou celosvětově designově chráněny 

a patentovány.  

Cílem společnosti je vyrábět vysoce kvalitní, pohodlný nábytek vyhovující přesně požadavkům 

a potřebám zákazníků za přiměřenou cenu.

V roce 2010 získala výhradní zastoupení DV pro Českou Republiku a Slovensko společnost 

Dimenza a.s. Firma se aktivně zabývá již 5 let zahradním nábytkem na těchto trzích. Cílem 

společnosti je vybudovat kvalitní a funkční zastoupení DV a rozšířit zároveň portfolio svých 

výrobků o designový nábytek určený náročnějším klientům.

„TO BE DIFFERENT“ - BÝT ODLIŠNÍ 

...to je hlavním mottem společnosti Domus Ventures. A protože jsme odlišní, tak i zákazníci, 

kteří kupují naše výrobky ( jídelní židle, jídelní stoly, sedačky, pohovky, konferenční stoly, stolky, 

manželské postele ) po celém světě jsou odlišní, hledají něco vyjímečného, osobitého. Vyrábíme 

velmi kvalitní a moderní designový nábytek zejména z pletených materiálů pro interiérové 

i exterirérové ( zahradní ) použití.

Proč tedy nábytek od Domus Ventures?

• značka uznávaná po celém světě

•  vyjadřuje přiměřený a účelný luxus

•  pohodlný, účelný, ale i romantický

•  kombinujeme německou mysl, systém a technologie s asijským vlídným přístupem, 

dovedností a řemeslnou zručností

•  inovativní design - unikátní a funkční, vytvořen vlastními či mezinárodními designéry

•  celosvětově patentovaný a chráněný design

•  vynikající poměr kvality a ceny

DOMUS VENTURES

www.domusventures.cz
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DOMUS INDOOR 
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Ratan

Naše ratanové výrobky jsou výhradně ručně vyráběny v našich závodech v Indonesii. Ratan 

je přírodní materiál s malými nepravidelnostmi ve struktuře, jako například barevné odchylky, 

trhlinky. Stejně tipická pro ratan je tvorba prasklin. Toto samozřejmě neovlivňuje v žádném 

případě kvalitu nebo životnost těchto výrobků.

Cubu Grey

Silnějším přírodním materiálem s pruty o průměru cca 5-7mm je Cubu Grey.

Loom

Nábytek z Loomu je také přírodní produkt a je také vyráběn v našich závodech v Indonesii. 

Materiál Loom je výrobek z recyklovaného papíru propletený ocelovým drátem. Proto se 

vyznačuje vysokou stabilitou a trvanlivostí. Je velmi hladký, pružný, neláme se a přináší velmi 

příjemný komfort sezení. Vzhled Loomu je podobný ratanu.

Flair

Přírodní výrobek z vlákniny dřeva, ze které vzniká dlouhým a moderním výrobním procesem 

překrásný materiál. Výroba je obdobná jako u Loomu. Od výrobce z Itálie je materiál dove-

zen do Indonesie, abychom jej mohli použít do našich kolekcí. Materiál je vyroben ze 100%-ní 

buničiny a je na trhu nejkvalitnější a nejstabilnější. Přirozeně se jedná o dražší materiál.

Potahy a polstry

Jsou také vyráběny v našich vlastních závodech.

Používáme různé materiály a zpracování: 

• Kůže 

• Syntetická kůže 

• Látka, plátno  

PÉČE O NÁBYTEK - INDOOR

• Náš kožený či pletený nábytek můžete utřít vlhkým hadříkem, neměl by ale být nasáklý 

vodou. Můžete použít i neutrální mýdlo, vyvarujte se ale použití čistících prostředků 

• Recyklované teakové dřevo může být přetřeno houbičkou se speciálním přípravkem 

• V zásadě mohou být výrobky z masivního dřeva očištěny vlhkou kůží 

MATERIÁLY - BYTOVÝ NÁBYTEK

www.domusventures.cz
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BASKET

BASKET PODNOŽKA

Číslo výrobku: 560118

Rozměry: 160 x 61,5 x 27.5 cm

BASKET POHOVKA

Číslo výrobku: 422024

Rozměry: 230 x 142 x 82.5 cm

FLAIR / SYNTETICKÁ KŮŽE



BASKET
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LA JOLLA

LA JOLLA COFFE STOLEK

Číslo výrobku: 540057

Rozměry: 105 x 69 x 42 cm

LA JOLLA POHOVKA

Číslo výrobku: 530605

Rozměry: 187 x 98 x 87 cm

CUBU GREY / PLÁTNO



LA JOLLA
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LAS PALMAS KŘESLO

Číslo výrobku: 510832

Rozměry: 84 x 84 x 82 cm

LAS PALMAS POHOVKA

Číslo výrobku: 530527

Rozměry: 173 x 84 x 82 cm

LAS PALMAS COFFE STOLEK

Číslo výrobku: 540051

Rozměry: 83 x 83 x 47 cm

LAS PALMAS 

CUBU GREY / PLÁTNO



LAS PALMAS
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BILBAO JÍDELNÍ KŘESLO

Číslo výrobku: 420002

Rozměry: 59 x 59 x 91 cm

BILBAO JÍDELNÍ ŽIDLE

Číslo výrobku: 420003

Rozměry: 46 x 56 x 91 cm

LATCHI ŽIDLE

Číslo výrobku: 420119

Rozměry: 47 x 59 x 107 cm

PARIS ŽIDLE

Číslo výrobku: 420104

Rozměry: 46 x 65 x 105 cm

HILO

HILO JÍDELNÍ STŮL

Číslo výrobku: 540056A

Rozměry: 180 x 90 x 75 cm

HILO JÍDELNÍ STŮL TMAVÝ

Číslo výrobku: 540056

Rozměry: 180 x 90 x 75 cm

PARIS

MASIVNÍ DŘEVO

FLAIR / SYNT. KŮŽE

LATCHI BILBAO
FLAIR / SYNT. KŮŽE LOOM / SYNT. KŮŽE



HILO

PARIS
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PABLO POSTEL

Číslo výrobku: 550064

Rozměry: 192 x 212 x 85 cm

PABLO

CUBU GREY
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DOMUS OUTDOOR 

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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PRODUKTOVÉ ŘADY
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Domus Ventures používá k výrobě nábytku pouze velmi kvalitní materiály. Při výrobě našich 

produktů samozřejmě nepoužíváme žádné komponenty, které by mohli mít ohrožující vliv na 

zdraví či životní prostředí. 

Abaco XF - umělý ratan

Materiál, který je na pohled téměř k nerozeznání od přírodního ratanu je mnohem 

odolnější a můžete jej používat i při vysokých teplotách či mrazu.

• vysoce kvalitní vlákno 

• z neprodyšného polyethylenu 

• odolný povětrnostním vlivům 

• UV a barevná stálost 

• v mnoha různých barevných i povrchových modifi kacích 

• laboratorně testováno 

• odpuzující špínu 

• bezúdržbové, snadno čistitelné 

• odolný proti roztržení 

Marina syntetická kůže

Enormě robustní, absolutně komfortní: pohodlné čalounění jako ve snu je pevně spojeno 

s konstrukcí – odpadá náročné schovávání polstrů

• exklusivní materiál používaný zejména na jachtách 

• vzhled ušlechtilé kůže 

• vysoká UV a tvarová stálost 

• ochranná impregnace a fi xace proti propustnosti vody 

• pro každé počasí 

Hiníková konstrukce

Používáme výhradně čistý T5 hliník. Proto jsou naše výrobky velmi stabilní, vyznačují se velkou 

nosností a dlouhou životností. Prášková barva pro venkovní použití je aplikovaná výhradně 

ve vlastních závodech. Spousta výrobců tento krok outsourcuje a mnozí používají levnější 

interiérovou barvu. Ta má ale nevýhodu, že se již po roce a půl již začíná rozpadat.

Potahy a polstry

Jsou také vyráběny v našich vlastních závodech.

Používáme různé materiály a zpracování:

• Marina syntetická kůže - používaná zejména na jachtách - pouze v řadě ETHOS 

• Olefi n (polypropylen) nebo jiné vodu odpuzující povlaky jako Solution Dyed

• Bavlna – polyester – mix 

• Stálobarevný polyester 

Olefi n (PP) a Solution Dyed (SDP) jsou materiály, které se staly pro výrobu potahů a polstrů 

nejlepším řešením pro venkovní využití. Materiály jako bavlna nebo polyester nemohou těmto 

vláknům pro venkovní nábytek vlastnostmi konkurovat.

Solution Dyed má oproti Olefi nu jinou strukturu a vzhledem ke speciálnímu vstřikování 

barevných pigmentů do vláken i barevnost a tak je možné využít většího množství barevných 

variací k nábytku.

Mezi jejich výhody patří 

• jsou recyklovatelné a chrání tak životní prostředí 

• neprodukují žádné toxické plyny 

• vysoká barevná stálost - testována ISO 105 BO2, AATCC16E1200 

• aditiva proti šíření plamene jsou přidávána do vláken před předením, 

což je účinnější způsob oproti nástřikům a nátěrům 

• protibakteriální  

• protizápachové  

PÉČE O NÁBYTEK - OUTDOOR

• 2 x ročně očistit nábytek jemným kartáčkem. Nakonec čistou vodou opláchnout a vysušit. 

Plátěná ochrana proti slunci může být demontována a separátně vyčištěna 

• Pozor: žádné ostré čistící materiály, mohli byste na nábytku zanechat stopy, způsobit vady 

na barvě nebo poškosit samotný umělý ratan. 

• Nábytek může být propláchnut lehkým proudem vody. Proud by ale neměl být velký, aby 

tlakem nepoškodil dřevěné části nábytku. 

• Při extréme vysokých teplotách a v mrazu nábytek zakryjte 

MATERIÁLY - ZAHRADNÍ NÁBYTEK

www.domusventures.cz
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LUXOR POHOVKA

Číslo výrobku: 660316

Rozměry: 199x112x83 cm

LUXOR LEHÁTKO

Číslo výrobku: 660313

Rozměry: 222x102x49/92 cm

LUXOR

ABACO XF RATAN / MARINA SYNTETICKÁ KŮŽE



LUXOR
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LUXOR PODNOŽKA

Číslo výrobku: 680096

Rozměry: 84x52x46 cm

LUXOR KŘESLO

Číslo výrobku: 650352

Rozměry: 84x86x85 cm

LUXOR JÍDELNÍ KŘESLO

Číslo výrobku: 650350

Rozměry: 73x69x89 cm

LUXOR JÍDELNÍ ŽIDLE

Číslo výrobku: 650351

Rozměry: 54x63x89 cm

BARRIO JÍDELNÍ STŮL

Číslo výrobku: 670098

Rozměry: 190x110x75 cm

LUXOR

LUXOR COFFEE STOLEK

Číslo výrobku: 670505

Rozměry: 122x62x48 cm

ABACO XF RATAN / MARINA SYNTETICKÁ KŮŽE



LUXOR
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SULLIVAN ISLAND JÍDELNÍ KŘESLO

Číslo výrobku: 650369

Rozměry: 73x68x77 cm

SULLIVAN ISLAND JÍDELNÍ STŮL

Číslo výrobku: 670526

Rozměry: 220x110x75 cm

SULLIVAN ISLAND

SULLIVAN ISLAND POHOVKA

Číslo výrobku: 660342

Rozměry: 230x130x80 cm

ABACO XF RATAN /  OLEFIN



SULLIVAN ISLAND
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CORENTINE POSTRANNÍ STOLEK

Číslo výrobku: 670495

Rozměry: 54x54x55 cm

CORENTINE COFFEE STŮL

Číslo výrobku: 670494

Rozměry: 119x69x45 cm

CORENTINE KŘESLO

Číslo výrobku: 650340

Rozměry: 75x81x80 cm

CORENTINE POHOVKA  DVOUSED

Číslo výrobku: 660308

Rozměry: 159x81x80 cm

CORENTINE

ABACO XF RATAN /  OLEFIN
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CORENTINE JÍDELNÍ KŘESLO

Číslo výrobku: 650341

Rozměry: 70x67x90 cm

CORENTINE JÍDELNÍ STŮL

Číslo výrobku: 670493

Rozměry: 171x101x75 cm

CORENTINE

CORENTINE JÍDELNÍ ŽIDLE

Číslo výrobku: 650342

Rozměry: 51x65x96 cm

ABACO XF RATAN /  OLEFIN
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BRISBANE KŘESLO  STOHOVACÍ

Číslo výrobku: 653229

Rozměry: 56x59,5x93 cm

BRISBANE ŽIDLE  STOHOVACÍ

Číslo výrobku: 653316

Rozměry: 52x61x93 cm

DALLAS JÍDELNÍ STŮL

Číslo výrobku: 670007

Rozměry: 150x80x75 cm

DALLAS

BRISBANE 
ABACO XF RATAN /  OLEFIN



DALLAS

BRISBANE 



MAGIC APPLE



MONTEREY
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EYE CATCHER POHOVKA

Číslo výrobku: 660340

Rozměry: 230x127x215 cm

MONTEREY DENNÍ POSTEL

Číslo výrobku: 660308

Rozměry: 100x198x177 cm

MAGIC APPLE KŘESLO

Číslo výrobku: 660079

Rozměry: 108x100 cm

MAGIC APPLE 

ABACO XF RATAN /  OLEFIN

MONTEREY EYE CATCHER



EYE CATCHER



www.domusventures.cz

Výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko: 

Dimenza a.s., U Továren 31, 102 12 Praha 10

Tel.: (+420) 283 006 720, Fax: (+420) 283 006 721

E-mail: info@domusventures.cz

Ofi ciální prodejci:

SPACEFORLIVING showroom

Bubenská 43, 170 00 Praha 7

Tel: (+420) 296 547 145

FaxL+420) 296 547 148

Email: space@4living.cz

www.space4living.cz


