
BYTOVÉ DOPLŇKY,  
DÁRKY A NÁBYTEK  
Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE



V Asii je tolik různých národů,  
tolik způsobů života, odlišných  
zkušeností, pohledů, moudra a inspirací, 
že je toho plno na celý život.

A právě proto jsme založili La Komoda, obchod, který je branou do  
jihovýchodní Asie a odkud vám přinášíme ojedinělé a krásné kousky nábytku.

V každém takovém originálu se totiž skloubí prvky neuvěřitelné části našeho světa s lidmi, 
který tento nábytek tvořili. A nejen s nimi, ale i s jejich životy a prostředími, představami nebo 
sny. Před sto, stopadesáti lety nebo před několika měsíci. Každý nábytek nese jedinečný 
umělecký rukopis svého řemeslníka a jde si svou vlastní cestou. Je záznamem určité kultury, 
přírody nebo doby, ale i hrdosti, radosti, síly a lásky. My jej vybereme a dopravíme k vám. A 
může se zdát, že konečným cílem jste vy, avšak nikoli, my vám jej pouze předáme a tím další 
putování s vámi právě začíná. 

A právě tak jsme to my v La Komodě chtěli. 

Vybíráme pro vás pouze krásné, originální a inspirativní kusy nábytku.  
Jsou kvalitní a nadčasové, mají duši. Z exotické a dosud úplně  
neobjevené jihovýchodní Asie.

Jste u nás vítáni. Dáte si šálek zeleného čaje? 

32 –

Ráda bych vám ukázala něco z jihovýchodní Asie, co vám 
zpestří bydlení, pohled na svět a vlastně celý život.

„Bydlení  
je okno do duše.“



54 –

Čajový stolek s židlemi,  
jilmové dřevo, 130 let, Čína

Hnědý vyřezávaný kabinet,  
jilmové dřevo, 120 let,  
Čínská provincie Če-ťiang

Lustr z mušliček, Indonésie

Zrcadlo s modrým rámem, Thajsko

Lampy z nařezaných mušlí,  
Indonésie

„Asie je plnou  
miskou inspirace.“



76 –

Stolek potažený kůží,  
Indonésie

Zrcadlo s plátky z mušlí,  
Indonésie

Měděné lampy, Thajsko



98 –

Lustr z ústřic, Indonésie Lampy s ověsy z perleti,  
Indonésie



1110 –

Kredenc, jilmové dřevo,  
130 let, Čína

Porcelánová lampa, Thajsko

Zrcadlo, Thajsko

Porcelánové lampy, Thajsko

„Vše co u nás  
najdete, má svou 
vlastní cestu.“



1312 –

Zrcadlo, dřevěný rám,  
Thajsko

Zrcadlo s rámem z ústřic,  
Indonésie

Zrcadlo, Thajsko

„La Komoda je cesta  
Asií, ale i časem.“



1514 –

Barový stůl, metasekvoj čínská,  
Thajsko

Konferenční stolek, teak,  
Thajsko

Zrcadla, Thajsko

Stolní lampy s mušlemi,  
Indonésie

Lustr z ústřic, Indonésie



1716 –

Komoda, jilmové dřevo, 130 let, Tibet

Knihovna, jilmové dřevo, 140 let, Tibet

Zrcadlo, 130 let, Tibet

Dekorace z 24 karátového zlata

Zdobná vyřezávaná  
a malovaná skříň,  
jilmové dřevo, 140 let,  
Čína

Komoda s čínskými divadelními maskami, 
jilmové dřevo, 120 let,  
Peking

Měděné umyvadlo, Thajsko

„V každém  
z nás je dobrodruh  
a cestovatel.“



1918 –

Stůl, jilmové dřevo, 120 let,  
Tibet

Terakotoví vojáci,  
Čína

Stolek potažený kůží,  
Indonésie

Stůl, jilmové dřevo,  
120 let, Tibet

„Každý kus z La Komody je solitérní.“



2120 –

Komoda, jilmové dřevo, Čína

Mosazné svícny, Thajsko

Komoda, jilmové dřevo, 120 let, Čína

Svícny a dekorace s 24 karátovým zlatem



2322 –

Dřevěná knihovna,  
Thajsko

Hedvábné polštáře,  
Thajsko

Zlatý paravan, Čína



2524 –

Bar,  
teakové dřevo, Indie

Buben / taburet, IndonésiePorcelánová dekorační nádoba,  
Thajsko

„Každý výrobek tvořil konkrétní člověk.“



Dekorace, mangové dřevo  
a 24 karátové zlato,  
Thajsko

Tácky s perletí, Indonésie

2726 –

Dekorace Jackfruit,  
slitina, Thajsko

Mangové dřevo, Thajsko

„Dotykem se ocitnete  
v Thajsku, Tibetu,  
na Bali nebo v Hongkongu.“



2928 –

Bytové parfémy,  
Thajsko

Hedvábné polštáře,  
Thajsko

Svícen,  
listy potažené  
24 karátovým  
zlatem,  
Thajsko

Měděný strom,  
Thajsko

Hedvábný obal  
na kapesníky,  
Thajsko

Skleněná dóza na kapesníky,  
Indonésie

Měděná dóza na kapesníky,  
Thajsko



3130 –

Šachy s terakotovými vojáky,  
Čína



PRO BYTOVÉ ARCHITEKTY  
A DESIGNÉRY  
máme cenově  
zvýhodněné nabídky.

Lucie Novotná 

La Komoda 
Stará Spojovací 9 
190 00 Praha 9 

Tel.: 606 140 950 
lucie.novotna@lakomoda.cz 
www.lakomoda.cz

www.facebook.com/LaKomoda/


