Johann Malle a Jan Plecháč představují Libru, novinku ve světě kontinentálních postelí
PRAHA (říjen 2022) – Poprvé na Designbloku bude letos firma Johann Malle, a to hned s novinkou – kontinentální
postelí Libra, kterou pro firmu navrhl designér Jan Plecháč. Libra (Váha) je dokonalým vyvážením moderního
designu a špičkové funkčnosti. Tento zatím nejnáročnější kousek z produkce Johann Malle se předvede v Knihovně
komplexu Gabriel Loci.
Celkem čtyři tisíce červených knih zaplní Knihovnu a dají tak vyniknout „hlavní postavě“ tohoto příběhu,
kontinentální posteli Libra v kontrastním světlém bouclé čalounění. Kontrastní červeno-bílá instalace v sobě snoubí
protiklady stejně jako samotná Libra – je elegantní i funkční, designová i pohodlná, hmotná a přitom vzdušná.
„Chtěli jsme vytvořit postel, u které se nebudete muset rozhodovat mezi zdravým spánkem a designovou ložnicí.
Libra v sobě spojuje veškeré benefity ručně dělaných kontinentálních postelí a přední český design,“ říká k novince
ředitel firmy Johann Malle Pavel Smítal.
Celých 1392 hodin vývoje stojí za vytvořením této kontinentální postele, která je tím nejnáročnějším kusem, jaký
firma Johann Malle za více než sto let působení na českém trhu vyrobila. Uvnitř postele je celkem 1540 pružin a na
potažení se spotřebuje bezmála 80 metrů látky. Každý centimetr postele je přitom ruční prací týmu švadlen, truhlářů
a čalouníků v dílně nedaleko Mladé Boleslavi.
Největším specifikem Libry je, že všechny její strany jsou pohledové. Může tak stát libovolně v prostoru. Další
zajímavostí jsou dvě zadní čela – menší „polštářové“ a větší „tzv. paraván“. Druhé jmenované může snadno sloužit
k rozdělení prostoru ložnice a vytvoření další intimní zóny.
„Navrhovali jsme ji tak, aby nemusela být umisťovaná apriori u zdi, ale mohla stát i v prostoru a její zadní paraván
se mohl stát předělem v místnosti. Ta postel je hezká ze všech stran i zezadu. Můžete za paraván umístit například
pracovní stůl a mít tak širší užití daného interiéru,“ říká o specifickém vzhledu kontinentální postele Jan Plecháč.
Vyrobit jednu kontinentální postel Libra zabere týmu deset dní práce, a to bez matrací. Každá se přitom vyrábí až
podle zadání zákazníka, který si může navolit potahový materiál, noční stolky či druh použitého kovu.
JOHANN MALLE
Firma Johann Malle působí na českém trhu už od roku 1913. Ryze česká firma se specializuje na kontinentální
postele a matrace vyrobené ručně a z přírodních materiálů. V jejich řemeslné dílně na Mladoboleslavsku prochází
všechny produkty rukama truhlářů, švadlen a čalouníků. Vznikají tak jedinečné postele, které se vrací k tomu
nejdůležitějšímu - zdravému a klidnému spánku. Výrobní postupy se předávají z otce na syna.
Klidný spánek, šetrný přístup k přírodě a úcta k tradici. Řemeslné postupy u kterých čas potvrdil, že některé věci je
lepší neměnit - to jsou pilíře, na kterých stojí naše filozofie.
JAN PLECHÁČ
Designér Jan Plecháč vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Po výstavě diplomové práce na
Salone Sattellite na veletrhu Salone del Mobile v roce 2011 přitáhla jeho práce pozornost galeristů a známých
výrobců. Za svou práci získal tituly Objev roku Czech Grand Design a také mezinárodní ceny EDIDA od magazínu
ELLE Decoration. Mezi roky 2012 a 2018 působil ve studiu společně s designérem Henry Wielgusem. Navrhovali pro
přední designové galerie a značky jako Rossana Orlandi Gallery, Mint shop, Luminaire, Lasvit, Cappellini nebo Menu.
V roce 2019 založil vlastní studio v Praze.
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