Ligne Roset má svoju dlhú 152.ročnú históriu a dizajn chápe ako filozofiu životného štýlu.
„Nesmierne nás baví kreativita a ešte viac nás baví podeliť sa o ňu s vami. Kreativita je zásadnou
zložkou našej práce a vlastne aj celého nášho života - radosť , ktorú nám prináša, teda dáva
zmysel celej našej kolekcii. Objavujte svet Ligne Roset a popustite uzdy svojej fantázii, ale
predovšetkým sa dobre bavte.“
Pierre Roset, riaditeľ Ligne Roset

Každý jeden kus nábytku je jedinečný, vytvorený dizajnérom špeciálne pre Ligne Roset. Meno
dizajnéra sa uvádza spolu s názvom produktu. Umeleckú hodnotu produktu Ligne Roset vkladajú
dizajnéri svetového mena, rovnako ako talentovaní mladí dizajnéri. Tvorivosť a pochopenie
potrieb sú vzájomne neoddeliteľné. Už od založenia firmy dizajnéri Ligne Roset úspešne určujú
trend v dizajne nábytku. Z každého jedného kusu nábytku je cítiť rukopis dizajnéra a Ligne Roset
spája všetky svoje produkty do vzájomne zladiteľného celku.
V roku 2009 sa medzi svetové mestá dizajnu zaradila aj Bratislava. V našom showroome Ligne
Roset nájdete množstvo produktov ocenených prestížnymi cenami za dizajn a tiež aktuálne
novinky. Na vrchole dizajnérskych riešení nechýba ani legenda svetového dizajnu, sedačka TOGO,
nadčasová už od jej uvedenia na trh v roku 1973. Pre jej výnimočnosť je súčasťou Múzea
moderného umenia v New Yorku. Ako hovorí sám autor Michael Ducaroy: „TOGO nikdy
nezostarne. Dôkazom toho je, že ho ako niečo nové objaví vždy nastupujúca generácia.“
Na ploche takmer 400 m2 nájdete všetko potrebné pre zariadenie interiéru - nábytok zladený s
doplnkami až po posledný detail vo forme dekorácií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého
interiéru. V jedinečne zariadenom showroome navrhnutom dizajnérkou Siw Matzen nájde každý
inšpiráciu a impulz pre svoj interiér. Okrem jedinečného nábytku ponúka showroom Ligne Roset
svojim zákazníkom poradenstvo v oblasti interiérového dizajnu a inšpiruje ich k tomu, aby si
mohli sami vytvoriť priestor, v ktorom žijú. Kreativita je zásadnou črtou nábytku Ligne Roset,
života tejto značky a ľudí, ktorí participujú na živote tejto firmy. Tešíme sa na Vašu návštevu u
nás v showroome plnom krásy, dizajnu a elegancie.
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