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LOUNGE

Lounge (ang.) – salon ali hotelsko preddverje, dnevna soba, udoben prostor

V jeziku poznavalcev scenografije in upravljanja dogodkov izraz lounge pomeni način ureditve prostora, ki spominja na 
prefinjene bare in prestižna družabna zbirališča v svetovnih metropolah. Predstavlja nabor pohištvenih in scenografskih 
elementov, s katerimi lahko iz domala vsakega prostora ustvarimo elegantno in sproščenemu druženju namenjeno okolje.



LOUNGE

SEDEŽNA GARNITURA

KLUBSKA MIZICA

Sedežna garnitura je modularni pohištveni element, 
sestavljiv v manjše ali večje elegantne sedežne kotičke. 
Izdelana je iz umetnega usnja v črni barvi in aluminijastega 
vznožja, obdanega s trpežno tkanino v svetlo sivi barvi. 
Dimenzije osnovne sedežne garniture: 200 x 100 x 50 cm. 

Nizka ali visoka barska mizica je modularni pohištveni element, ki služi kot priročna odlagalna površina za kozarce in jedilni 
pribor na družabnih dogodkih ali kot elegantna oprema prostora. Izdelana je iz lesa in kovine. Možna je izposoja obstoječih 
ali izdelava miz po naročilu in željah naročnika.

VISOKO SEDENJE
Ko želimo iz na videz preprostega prostora 
ustvariti vzdušje iz legendarnih klubov, 
pot rebujemo nekol iko domiš l j i je  in  
premišljeno izbrano pohištvo. Visoko 
sedenje, ki ga sestavlja ducat barskih 
stolov in visoka, večja barska miza z 
osvetljenim podnožjem, je vsestransko 
uporaben kos pohištva, ki z uporabo 
raz l ičn ih bar v svet i l  z lahka postane 
učinkovito scenografsko orodje v prostoru, 
kjer želimo ustvariti sproščeno, nekoliko 
diskretno in prijazno vzdušje. 



LOUNGE OPREMA

TLA BLAZINE

SVETILKE

BARSKE MIZE IN STOLI

Z namizno svetilko, ki spominja na secesijska svetila, 
ali svetilkami bolj modernega videza, v prostoru 
ustvarimo diskretno in toplo svetlobo. Ker ne potrebuje 
električnega priključka, pač pa se napaja z baterijo v 
njeni notranjosti, je uporabna tudi v prostorih, katerih
ureditev zahteva več iznajdljivosti ali elegance. 
 

Služijo enakemu namenu kot klubske mize, 
vendar so višje in zato so v kombinaciji z
njimi uporabljajo tudi visoki barski stoli.

Okrasne blazine so vsestransko uporabne, ko želimo v
prostoru ustvariti vtis udobja in prijaznosti. Izdelane so 
iz umetnega usnja v beli ali črni barvi. So učinkovita 
dopolnitev sedežnih garnitur ali udoben samostojni 
sedežni element. Dimenzije: 100 x 100 cm.

Lepo urejen prostor se začne pri tleh, zato ni nepomembno, 
kak material izberemo za zaščito ali okrasitev prostora. Na tej 
fotografiji smo uporabili svetleča plesna tla, s čimer smo 
poudarili zadržano eleganco ambienta in hkrati poskrbeli za 
popolno funkcionalnost.  



REKVIZITI

RAZMEJILNI STEBRIČKI

GOVORNIŠKI PULTIRDEČA PREPROGAPLAMENICA

KUBUSI (mizice, podstavki)

Elegantne stebričke uporabimo, ko želimo 
označiti pot ali na enostaven način razmejiti 
prostor, ko to zahteva nabor povabljenih, 
protokol ali varnostni predpis na dogodku. 
Z njim lahko označimo rdečo preprogo na 
posebnih dogodkih ali omejimo prostor za 
skupino visokih gostov. 

Plamenica lahko na večernih dogodkih 
ustvari čarobno vzdušje in na videz 
vsakdanji prostor spremni v čarobnega. 
V ognju je skrita moč in njegov žar 
pritegne pozornost gostov, z njim lahko 
označimo vhod ali pot na prizorišče.

Je nepogrešljiv element na 
dogodkih, kjer želimo izpostaviti 
govorce (poslovna srečanja, 
protokolarni, gala in strokovni 
dogodki, kongresi).

Kubus je eden najbolj hvaležnih scenografskih elementov 
za opremljanje prostorov vseh vrst. Želite postaviti moderno
in funkcionalno odlagalno površino na sprejemu? Potrebujete
elegantno predelno steno, ki zastira (v)pogled v zaodrje? 
Iščete enostavna sedišča, ki si jih bodo lahko gostje 
sestavljali po meri in sprotnemu razpoloženju? V takih 
primerih je najbolje poseči po kubusih in jih po vzoru 
legendarnih lego kock sestaviti v obliko, ki bo všečna,
funkcionalna in obvladljiva. Kubusi so na voljo v beli barvi,
po želji pa jih lahko spremenimo v barvito različico. 

Z rdečo preprogo na enostaven in diskreten način 
označimo pot ali obeležimo vhod na prizorišče dogajanja. 
Preproga je na voljo v različnih dimenzijah in barvah.



REKVIZITI

SVETLOBNI STEBER

PROMOCIJSKI ALI RECEPCIJSKI PULT
                 več kosov in različnih oblik

STOJALA ZA GARDEROBO 
leseni in kovinski obešalniki
številke

Odlična rešitev za obeležitev lokacije, bodi 
si vhoda, poti prihoda ali posameznih  prostorov.

OSVETLJENA TABLA



ZAVESE

OSVETLJENE ZAVESE IZ TILA BELA LAJKRA

NITKASTE ZAVESE

Zavese in scenski elementi iz bele lajkre odlično sprejmejo
luč in ostale izvire svetlobe, kot so laser in video projekcija.
Elastičen material dopušča neomejene možnosti oblik in 
uporabe v prostoru.

RAZLIČNE OBLIKE DEKORACIJ IZ ZAVES
lajkra              til 

Zavese uporabimo za razmejitve prostorov, separeje,
prekrivanje zidov, konstrukcij, oken, rekvizitov ali

zgolj kot dekoracijo prostorov.



PRIMERI UREDITVE AMBIENTOV
KO VSAK ELEMENT NAJDE SVOJE MESTO...
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