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Příroda.
Umění.
Materiál.

Krajinnou architekturou se naše studio zabývá od roku 
2002. Naše práce se zaměřuje na obnovu městských 
prostor, parků a obytných oblastí, stejně tak i zelených 
ploch, dětských hřišť a na regeneraci historických zahrad. 
Chápeme zahradního architekta jako inženýra, umělce, 
a zároveň člověka angažovaného v místní komunitě v 
jedné osobě. Z tohoto důvodu se naše práce neomezuje 
pouze na design, ale také na vytváření hodnot v jiných 
sociálních oblastech související s krajinnou architekturou, 
jako je komunitní plánování, užité umění, publikace a 
vzdělávání.

Jsme fascinováni krásou a rozmanitostí přírody. Díky 
našim výzkumným a vývojovým aktivitám jsme vytvořili 
rostlinný tvůrčí materiál, který vytváří vztah mezi krajinou 
a architekturou. Tento umělecký a inspirativní materiál se 
nazývá Viaplant.
 
Věříme, že Viaplant může zprostředkovat přírodu do 
našich domovů. Z původní myšlenky uměleckého pro-
jektu vznikl po dlouhém experimentování a vývoji samo-
statný produkt pro interiérový a nábytkářský průmysl.

Rostlinný tvůrčí materiál využívaný 
v designu interiéru a nábytku.



  2  O společnosti Viaplant

s7 Obklady stěn

12 Kuchyňské stěny

18 Podsvícené stěny

22 Nábytek

28 Každodenní předměty, příslušenství

30 Textury Viaplant

34 Kontakt

  2  O společnosti Viaplant

s7 Obklady stěn

12 Kuchyňské stěny

18 Podsvícené stěny

22 Nábytek

28 Běžně využívané předměty, příslušenství

30 Textury Viaplant

34 Kontakt
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Abstrakce
V rámci cíleného procesu, někdy s využitím nahodilostí, vytváříme 
objekty na bázi splynutí přírody a lidské kreativity. Výběr rostliny, 
sběr listů, květenství, plodin a jejich umístění do nového kontextu jsou 
součástí tvůrčího procesu. Příroda je tak primárním tvůrcem každého z 
našich výrobků.

Estetika přírody
Zachováváme ohromující díla přírody a jejich nadčasovou estetiku a 
pomocí inženýrských postupů je přenášíme do našich domovů.

Atmosféra a pohodlí
Viaplant vytváří přirozenou atmosféru díky skutečným rostlinám. 
Prosvícením materiálu zároveň dodáváme našim produktům efekt vy-
zařujícího domácího tepla.

Koncept dědictví
Druhou perspektivou materiálu je místo původu rostliny. Naše výrobky 
tak nejsou jen předměty, jsou zároveň i příběhy, vzpomínky a vzkazy.
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Díky využití vlastností křišťálově čistého pojiva a 
průsvitnosti rostlinných částí nabízíme zcela nový 
zážitek na trhu svítidel a nábytku. 

Náš podrobný katalog svítidel je k dispozici na 
našich webových stránkách.

viaplant.com     catalog      lights and furniture
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„
Pro ty, kteří je 
chtějí vidět, vždy 
existují květiny.

Henri Matisse



O
bk

la
dy

 s
tě

n

Mezi hlavní možnosti využití panelů Viaplant patří 
obklady stěn. Lze je použít jako dekoraci
pokrývající celé plochy stěn nebo díky přizpůso-
bitelnosti materiálu i dlaždicově.

 



KAVÁRNY, RESTAURACE
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KAVÁRNY, RESTAURACE



KANCELÁŘE, HOTELY
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Zvláštní důraz je kladen na použití panelů 
Viaplant na zadních stěnách kuchyně. De-
korativní povrch je omyvatelný a vhodnou 
povrchovou úpravou lze dosáhnout vysokého 
stupně odolnosti proti poškrábání. Může být 
také aplikován na celé plochy stěn v souvislém 
nebo dlaždicovém uspořádání.
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PANELY VIAPLANT

15 typů rostlinných textur
řešení na míru a přání zákazníka

• Možnost vyříznutí zásuvek ve Viaplant a LED panelech.
• Pracujeme se dvěma typy panelů: 125x250 cm a 110x210 cm.
• Minimální rozměr objednávky je 250x60 cm (1/A).
• Obložení stěny může být také provedeno s přerušovaným osvětlením.
• Panely Viaplant se nesmí používat v prostoru za plynovou varnou deskou!
• Jakákoli jiná velikost prvku, než výše uvedená je možná, při dodržení minimální velikosti 
objednávky, a to i v jiných úhlech než pravých, stejně jako se zakřivenými výřezy.

V případě zakázkové velikosti požádejte o naši speciální nabídku!

ROZMĚRY LED PANELŮ (cm)

60x60

200x60 150x60

250x60100x60

300x60

300x60

325x60

1/A

250x60

1/A

125x250

PANELY PLNÉ VELIKOSTI  (cm) PRAKTICKÉ VELIKOSTI  (cm)

MAXIMÁLNÍ VELIKOST BEZ 
PRODLOUŽENÍ (cm)

DALŠÍ MOŽNOSTI S
ROZŠÍŘENÍM (cm)

110x210 60x250 100x60125x60

1

2/B 1/B 2/B

2/B 2/B 2/B

2/B

2

1/B
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Díky využití průsvitnosti rostlinných částí lze 
dekorativní, přírodu evokující povrch využít 
mnoha způsoby - jako kompletní povrchy stěn, k 
rozdělení prostoru, jako dekorativní prvky nebo 
dokonce k vytvoření panelové mozaiky.
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Panely Viaplant jsou také vynikající pro nábytek,
jako např. dekorativní povrchy stolů nebo zá-
suvek. Povrch je omyvatelný a může mít různé 
stupně odolnosti proti poškrábání díky aplikaci 
speciálních vrstev.
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TECHNICKÁ DATA

HMOTNOST 
~3,8 kg/m2 
 
VODĚODOLNOST 
voděodolný, vodoodpudivý; úprava otevřených hran nutná ve vlhkých podmínkách 
 
ŽÁRUVZDORNOST 
na základě výsledku testu dle ČSN EN ISO 11925-2:2011 byla klasifikována jako „e“ v souladu s 
normou ČSN EN ISO 13501-1:2007+a1:2010 
 
ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ 
Odolný vůči UV záření, možnost vyblednutí 
 
ŘEZÁNÍ 
řezací stroje 
 
UPEVNĚNÍ 
lepení, rámování, upevnění sponou

PANELY VIAPLANT

15 typů rostlinných textur
řešení na míru a přání zákazníka

VELIKOSTI PANELU VIAPLANT (cm)

110 x 210 - PANEL V PLNÉ VELIKOSTI
125 x 250  - PANEL V PLNÉ VELIKOSTI
250 x 60 - MINIMÁLNÍ VELIKOST OBJEDNÁVKY  (viz strana 17.)



Možnosti použití Viaplantu jsou široké. Kromě 
různých obkladů stěn a nábytku a řešení osvět-
lení z nich lze vyrobit módní doplňky, podnosy 
nebo třeba obaly na notebooky.
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Základním stavebním kamenem Viaplantu je 
samotná rostlina. Jako jantar, který zachycuje 
historii života, Viaplant zapouzdřuje umělecký 
výkon přírody. Zachovává detaily, barvy a textu-
ru rostlin a vytváří jedinečný a nenapodobitelný 
vzor v každém z výrobků.

 
 
 

Poa / Tráva

Phragmit / Rákos

ROSTLINA - TRÁVA

ROSTLINA - TŘTINA KŘOVIŠTNÍ

ROSTLINA - RÁKOS

VIAPLANT POA

VIAPLANT CALAM-TRITICUM

VIAPLANT PHRAGMIT

VIAPLANT POA - PODSVÍCENO

VIAPLANT CALAM-TRITICUM - PODSVÍCENO

VIAPLANT PHRAGMIT - PODSVÍCENO

Calam–Triticum / Třtina křovištní - tráva



Rosa / Růže

Peonia / Pivoňka

ROSTLINA - RŮŽE

ROSTLINA  - PIVOŇKA

ROSTLINA - OBARVENÉ SENO

Elagna / Hlošina

Solidago / Zlatobýl

ROSTLINA - HLOŠINA

ROSTLINA - ZLATOBÝL

Calam - Poa  / Třtina křovištní - tráva
ROSTLINA - TŘTINA KŘOVIŠTNÍ - TRÁVA

Gramina Blue / Obarvené seno, Modré

VIAPLANT ROSA

VIAPLANT PEONIA

VIAPLANT GRAMINA BLUE

VIAPLANT ROSA - PODSVÍCENO

VIAPLANT PEONIA - PODSVÍCENO

VIAPLANT GRAMINA BLUE - PODSVÍCENO

VIAPLANT ELEAGNA

VIAPLANT SOLIDAGO

VIAPLANT CALAM - POA



Foli brun / Hnědé listy

Foli flavi / ŽLuté listy

Foli rumbrum / Červené listy

PROSTLINA- HNĚDÉ LISTY

ROSTLINA - ŽLUTÉ LISTY

ROSTLINA - ČERVENÉ LISTY

Triticum/ Sláma

Phragmit S / Letní rákos

ROSTLINA - SLÁMA

ROSTLINA  - LETNÍ RÁKOS

ROSTLINA  - OBARVENÉ SENO

VIAPLANT FOLI BRUN

VIAPLANT FOLI FLAVI

VIAPLANT FOLI RUBRUM         

VIAPLANT TRITICUM

VIAPLANT PHRAGMIT S

VIAPLANT GRAMINA MIX

VIAPLANT TRITICUM - PODSVÍCENO

VIAPLANT PHRAGMIT S - PODSVÍCENO

VIAPLANT GRAMINA MIX - PODSVÍCENO

Gramina Mix / Obarvené seno, mix





Tel. +420 723 770 717
Email: info@viaplant.cz
Web: www.viaplant.cz

SHOWROOM
Michálkovická 1911/129 
Slezská Ostrava
710 00


