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Idea

Timberiant

Příroda je nekonečným zdrojem inspirace. Je to nepřeberný katalog
krásných materiálů, barev, tvarů a nápadů. My jsme z něho vybrali to
nejlepší dřevo a zachovali ho v jeho autentické podobě. Každý produkt
vytváříme z jediného opracovaného kusu. Velké kusy dřeva vytvářejí
obrovský tvůrčí potenciál. A ty menší nás uchvacují svojí strukturou,
barvou a kresbou. Každý z výrobků je jedinečný. Hledáte-li oslnivé
designové kousky, kterými byste obohatili váš interiér, je tu pro vás
nabídka firmy Timberiant.

Ve firmě Timberiant se setkávají nápady, odvaha a radost ze společné
činnosti s letitou zkušeností v práci se dřevem. S tvůrčím nadšením
a řemeslnou precizností společně přetváříme krásné kusy kmene v zajímavé
projekty, které si zamilujete. Pro výrobky sháníme tvrdé i měkké dřeviny
především z lokálních zdrojů. Pracujeme i s unikátními kousky, podle
letokruhů se můžeme dopočítat k Rudolfovi II. Klademe důraz na přístup
šetrný k životnímu prostředí a na dokonalé řemeslné zpracování.

Nature is an endless source of inspiration. It is an infinite catalogue
of beautiful materials, colors, shapes and ideas. We have chosen the best
wood and preserved it in its uniqueness. Every product is created from
a single crafted piece of wood. Huge pieces of wood make space for our
creative potential. The smaller ones intrique us with their structure, color
and drawing. Every product is unique. Timberiant is the right partner
for you if you are looking for brilliant designer pieces to enrich your
interior space.

In Timberiant great ideas, courage and enthousiasm meet long
term experience with wood manufacturing. With creative energy
and craftmanship we transform beautiful pieces of wooden logs into
great projects, you will love. We use hard and soft wood predominantly
from the local sources. We work with unique pieces, the annuli in wood
lead us back to the sixteen century. We strive for impeccable craftmanship
and environmentally friendly approach.

Petr Vančura
zakladatel . founder

Výrobky Timberiant se vyznačují dvěma prvky. Vždy
se jedná o unikátní kusy dřevin, dřevo je přírodní prvek
s jedinečnou kresbou, strukturou a různým chováním
v průběhu času. Měnící se zabarvení a praskliny dodávají
výrobkům na originálnosti a nepovažujeme je za vady.
Naopak, považujeme stárnutí dřeva za ušlechtilé. Druhým
aspektem je ruční výroba. Vyjímečnost každého kusu
nábytku je zajištěna ruční prací, která více odpovídá povaze
přírodního materiálu. Stačí se dotknout.

Timberiant products have to important features. Firstly,
they are unique pieces of wood and wood is a natural
product with unique drawing and structure and varying
behavior through the course of time. Changing color and
cracks make the products unique and autentic and are
not considered flaws. On contrary, we consider the aging
of wood desirable. Secondly, all products are hand crafted.
Hand manufacturing makes every piece unique and is more
aligned with the nature of the material.

V katalogu jsou vyobrazeny typické výrobky z jednotlivých
sérií. Dodané kusy nábytku se mohou svou kresbou lišit,
nebo může být k dispozici více možností dřevin. V případě
dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Catalogue portrays typical products from the series. Actual
delivered products may differ in drawing or multiple wood
types may be available. In case of any questions do not
hesitate to contact us.
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zleva / from left: 1/ COZY.1, 2/ COFFEE.M, 3/ SIMPLECUT.1

KŘESLA . ARMCHAIRS

SIMPLECUT.1

křeslo / armchair

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 82 let . lesy kolem Hodkovského potoka . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 82 years . Forest around the Hodkov creek . Czech Republic

Masivní křeslo, které však díky jemné
křivce hrany působí lehkým dojmem.
Subtilní hrana a jednoduchý tvar výřezu
sedáku a opěrky, nechají vyniknout
kráse materiálu kmene a jeho struktuře.
Kombinace těchto prvků z něj dělají
ze SIMPLECUT.1 unikátní minimalistický
designový kousek. Křeslo se výborně
hodí do obývacích pokojů, kaváren,
lobby a dalších prostor.

08 - 09

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Massive chair with a light look created
by the soft line of the edge. Subtle
edge and a simple shape of the seat
and backrest cutout and let the beauty
of the material and its structure stand
out. The combination of these features
make SIMPLECUT.1 a unique minimalistic
designer piece. It will perfectly fit into
a living room, cafe, lounge and other
interiors.

detail sedáku / seat detail

detail hrany / edge detail

COZY.1

křeslo / armchair

Procházka mezi starými stromy přináší
harmonii a uklidnění. Křeslo COZY.1
přináší tyto pocity do vašeho interiéru.
Jemné oblé tvary zároveň s mohutnou
hmotou vytvářejí jednoduchý avšak
výrazný prvek, který nikdy nezestárne.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 78 let . lesy kolem Hodkovského potoka . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 78 years . Forest around the Hodkov creek . Czech Republic

A walk along an old tree lane evokes
feelings of harmony and peace. COZY.1
chair brings the same feelings into
your interior. Smooth rounded shapes
combined with massive material create
a powerful and timeless statement.

10 - 11

detail sedáku / seat detail

detail opěrky / armrest detail

EGG.1
křeslo / armchair

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 110 let . lokalita „Pod trhlinkami“ u řeky Klejnárky . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 110 years . Location “Pod trhlinkami” by the river Klejnárka . Czech Republic

Mít svoji skořápku z mohutného kmene.
Mít svoje místo. Kdekoliv. Křeslo EGG.1
svou neobvyklou výškou upozorňuje
na masivní velikost stromu, ze kterého
vzniklo. Budete unesení krásou měnící se
kresby, která plynule přechází z příčného
řezu sedáku do podélného řezu opěráku.

12 - 13

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Have your shell made of a massive
wooden log. Have your space. Anywhere.
EGG.1 chair with its unusual hight points
out to the massive size of the tree, from
which it has been created. You will be
delighted by the beauty of the drawing
as it changes from the vertical cut of the
seat to the horizontal cut of the backrest.

detail sedáku / seat detail

detail hrany / edge detail

okolí zámku Kačina
surroundings of Kačina Castle

lavice / bech: BE.W

LAVICE . BENCHES

BE.W
lavice / bench

Na fotografii dub letní . stáří stromu 134 let . obora Žehušice . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 134 years . Deer Park Žehušice . Czech Republic

Do kmene jsme zařízli jen v několika
směrech a dali tím vzniknout
elegantní lavici nesmírně působivou
ve své jednoduchosti. Ostré hrany
byly zachovány a dodávají BE.W její
reprezentativní vzhled. Navzdory
strohosti tvaru, masivní dřevo dodává
lavici velmi příjemný měkký pocit. Díky
tomu se lavice hodí jak do moderních,
tak do tradičních interiérů.

18 - 19

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

We have only cut the wood in few
directions and thus created this elegant
interior wooden bench so powerful
in its simplicity. Sharp edges have
been preserved and give BE.W its
representative look. Despite the austere
shape, the massive wood gives the bench
cozy and soft look. This will make
the bench fit great in traditional as well
as modern interiors.

detail lavice / bench detail

detail čela / head detail

BE.WELCOME

lavice / bench

Na fotografii vrba bílá . stáří stromu 90 let . okolí jezera Katlov . Česká republika
In the picture White Willow . Age of the tree 90 years . Area of the Katlov lake . Czech Republic

Ať si tuto lavici umístíte kamkoliv,
bude vás vždy vítat. Krásný kus
dřeva v minimalistickém provedení
jako působivý solitér. Kvádr lavice
BE.WELCOME je doplněn pouze
jednoduchým sedákem. Můžete jej použít
do setu s dalšími hranatými nebo naopak
s kontrastními kusy nábytku.

20 - 21

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Wherever you place this bench, it will
always welcome you. Beautiful piece
of wood in minimalistic shape makes
a powerful statement. A simple seat cut
in a block of wood makes BE.WELCOME
perfectly complete. You can combine
it either with contrasting or equally
angular furniture.

detail čela / head detail

detail sedáku / seat detail

okolí zámku Kačina
surroundings of Kačina Castle

zleva / from left: 1/ CONE.FAMILY, 2/ BE.WELCOME, 3/ CONE.FAMILY

ŽIDLE & STOLIČKY . CHAIRS & STOOLS

CONE.FAMILY

židle / chair

Na fotografii vrba bílá . stáří stromu 98 let . okolí jezera Katlov . Česká republika
In the picture White Willow . Age of the tree 98 years . Area of the Katlov lake . Czech Republic

Kusy CONE.FAMILY svým tvarem vybízejí
k posezení. Masivní hmota stoličky
je odlehčena mírným zkosením boků
a lehce zvýrazněnými rohy sedáku.
Do minimalistického pojetí přinášejí
umírněný odkaz na rustikální prvky.
Hrajeme si s letokruhovou orientací
dřeva. V setu můžeme dobře pracovat
s touto variabilitou.

26 - 27

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

The shape of CONE.FAMILY stool invites
you to sit down. The massive material
of the stool looks softer due to the
slanting of the sides and highlighting
of the seat edges. This brings slight
rustic effect into otherwise minimalistic
approach. We can play with the way the
wooden annuli are displayed. In a set,
this variability can be greatly explored.

detail čela / head detail

detail sedáku / seat detail

CONE.FAMILY

židle / chair

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 78 let . lesy kolem Hodkovského potoka . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 78 years . Forest around the Hodkov creek . Czech Republic

Kusy CONE.FAMILY svým tvarem vybízejí
k posezení. Masivní hmota stoličky
je odlehčena mírným zkosením boků
a lehce zvýrazněnými rohy sedáku.
Do minimalistického pojetí přinášejí
umírněný odkaz na rustikální prvky.
Hrajeme si s letokruhovou orientací
dřeva. V setu můžeme dobře pracovat
s touto variabilitou.

28 - 29

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

The shape of CONE.FAMILY stool invites
you to sit down. The massive material of
the stool looks softer due to the slanting
of the sides and highlighting of the seat
edges. This brings slight rustic effect
into otherwise minimalistic approach. We
can play with the way the wooden annuli
are displayed. In a set, this variability
can be greatly explored.

detail sedáku / seat detail

detail hrany / edge detail

set PLAY.FAMILY

PLAY.FAMILY

stolička / stool

Ten nejcharakterističtější tvar kmene
- válec získá jednoduchým zkosením
svojí hravou variantu. Pohrajte si
s uspořádáním stoliček a jejich
výškovými variantami. Stejně tak je
můžete použít jako stolky. Konický
tvar se může zužovat nebo rozšiřovat.
Minimalistické a hravé zároveň.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 72 let . Železné hory . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 72 years . Železné Mountains . Czech Republic

The most typical shape of the trunk –
cylinder gets a playful alternative by
being simply slanted. Play with the
arrangement of the PLAY.FAMILY seats in
the space of interior as well as with their
varying heights. They can also be used
as little tables. Their conic shape can be
narrowing or widening. How minimalistic
and playful at the same time.

32 - 33

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

PLAY.FAMILY

stolička / stool

Ten nejcharakterističtější tvar kmene
- válec získá jednoduchým zkosením
svojí hravou variantu. Pohrajte si
s uspořádáním stoliček a jejich
výškovými variantami. Stejně tak je
můžete použít jako stolky. Konický
tvar se může zužovat nebo rozšiřovat.
Minimalistické a hravé zároveň.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 69 let . Železné hory . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 69 years . Železné Mountains . Czech Republic

The most typical shape of the trunk –
cylinder gets a playful alternative by
being simply slanted. Play with the
arrangement of the PLAY.FAMILY seats in
the space of interior as well as with their
varying heights. They can also be used
as little tables. Their conic shape can be
narrowing or widening. How minimalistic
and playful at the same time.

34 - 35

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

PLAY.FAMILY

stolička / stool

Ten nejcharakterističtější tvar kmene
- válec získá jednoduchým zkosením
svojí hravou variantu. Pohrajte si
s uspořádáním stoliček a jejich
výškovými variantami. Stejně tak je
můžete použít jako stolky. Konický
tvar se může zužovat nebo rozšiřovat.
Minimalistické a hravé zároveň.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 69 let . Železné hory . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 69 years . Železné Mountains . Czech Republic

The most typical shape of the trunk –
cylinder gets a playful alternative by
being simply slanted. Play with the
arrangement of the PLAY.FAMILY seats in
the space of interior as well as with their
varying heights. They can also be used
as little tables. Their conic shape can be
narrowing or widening. How minimalistic
and playful at the same time.

36 - 37

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

zleva / from left: 1/ CONE.BAR, 2/ CUBE.M, 3/CUBE.FAMILY, 4/CUBE.FAMILY

CUBE.FAMILY
stolička / stool

Kostka. Šest stran. Každá stejná
a zároveň každá jiná. Při výrobě
nedočkavě ořezáváme materiál a těšíme
se na výslednou kresbu. K pravidelné
kostce vyrábíme i lehce protažený
kvádr. Jednoduchý hranatý tvar působí
moderním dojmem, ale vzhledem k jeho
jednoduchosti můžeme výrobek použít
kdekoliv.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 82 let . Železné hory . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 82 years . Železné Mountains . Czech Republic

Cube. Six sides. They are all the same
and different at the same time. When
creating the seat we are cutting off the
wood and are curious to see the final
drawing. The regular shape of cube can
be accompanied by a slightly prolonged
cuboid. Simple angular shape looks
modern, but due to its simplicity it will
look great in any interior.

40 - 41

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

CUBE.FAMILY
stolička / stool

Kostka. Šest stran. Každá stejná
a zároveň každá jiná. Při výrobě
nedočkavě ořezáváme materiál a těšíme
se na výslednou kresbu. K pravidelné
kostce vyrábíme i lehce protažený
kvádr. Jednoduchý hranatý tvar působí
moderním dojmem, ale vzhledem k jeho
jednoduchosti můžeme výrobek použít
kdekoliv.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 82 let . Železné hory . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 82 years . Železné Mountains . Czech Republic

Cube. Six sides. They are all the same
and different at the same time. When
creating the seat we are cutting off the
wood and are curious to see the final
drawing. The regular shape of cube can
be accompanied by a slightly prolonged
cuboid. Simple angular shape looks
modern, but due to its simplicity it will
look great in any interior.

42 - 43

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

CONE.BAR
barová židle / bar stool

V kavárně, restauraci, nebo i doma může
váš bar sloužit jako úžasný multifunkční
prostor. Pokud jej osadíte našimi
CONE.BAR originálními zvýšenými
stoličkami, stane se výrazným solitérním
prvkem. Jednoduché geometrické
tvarování, které nádherně kontrastuje
s přirozeně výraznou kresbou dřeva.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub zimní . stáří stromu 79 let . obora Žehušice . Česká republika
In the picture Sessile Oak . Age of the tree 79 years . Deer Park Žehušice . Czech Republic

In a café, restaurant or at home your bar
can serve as a great multi-functional
space. If you use our unique CONE.BAR
high stools, it will become a powerful
statement. Simple geometric shape
beautifully contrasts with the naturally
expressive drawing in the wood.

44 - 45

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail sedáku / seat detail

zleva / from left: 1/ COFFEE.S, 2/ STUMP.BAR, 3/ COFFEE.l, 4/ STUMP.FAMILY

STUMP.FAMILY

stolička / stool

Masivní válcová stolička nebo stolek.
Díky svému elementárnímu tvaru se
hodí do každého interiéru a to buď ve
skupině s dalšími, nebo i s jakýmkoliv
jiným nábytkem. Volbou STUMP.FAMILY
neuděláte chybu a nikdy Vás neomrzí.
Stejně jako kresba letokruhů na její
horní straně.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 94 let . obora Žehušice . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 94 years . Deer Park Žehušice . Czech Republic

Massive barrel stool or a table. Thanks
to its basic shape it will fit well in any
interior either in a group with other
Timberiant stools or with any other
furniture. Choosing STUMP.FAMILY
you cannot make a mistake and you
will never get bored by its shape or its
beautiful annuli drawing on the upper
side.

48 - 49

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

STUMP.BAR

barová židle / bar stool

Pokud máte rádi minimalistický design,
oblíbíte si zvýšenou stoličku STUMP.
BAR. Můžete ji kombinovat s nižšími
kusy ze stejné řady. Může plnit funkci
zvýšeného stolku. Masivní kus nábytku,
na který se vždy budete rádi dívat.

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Na fotografii dub letní . stáří stromu 94 let . obora Žehušice . Česká republika
In the picture English Oak . Age of the tree 94 years . Deer Park Žehušice . Czech Republic

If you like minimalistic design, you will
appreciate the simple beauty of the
high stool STUMP.BAR. You can combine
it with the small pieces from the same
set. It can be used a high table. Massive
piece of furniture which will always bring
you pleasure to look at.

50 - 51

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

okolí zámku Kačina
surroundings of Kačina Castle

zleva / from left: 1/ CUBE.M, 2/ CUBE.FAMILY, 3/ CUBE.FAMILY

STOLY . TABLES

CUBE.M
stůl / table

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 63 let . lesy kolem Hodkovského potoka . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 63 years . Forest around the Hodkov creek . Czech Republic

Všechny naše výrobky mohou v interiéru
fungovat jako krásné solitéry. Jejich
krása je ale působivější, pokud jsou
umístěny v setech s dalšími kusy z dílny
TIMBERIANT. Proto jsme vytvořili CUBE
stoly velikostí S, M, a L.

56 - 57

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

All our products can function as beautiful
solitaires in any interior. Their beauty
is further enhanced when they are
arranged in sets with other pieces from
the Timberiant workshop. Therefore we
have created CUBE tables of sizes S,M
and L.

detail kresby dřeva / wood texture detail

detail letokruhů / growth rings detail

zleva / from left: 1/ COFFEE.M, 2/ COFFEE.L, 3/ COFFEE.S

COFFEE.L
stůl / table

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 81 let . lesy kolem Hodkovského potoka . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 81 years . Forest around the Hodkov creek . Czech Republic

Pokládejte na COFFEE stolky, vše co
máte rádi. Podle potřeby si můžete
zvolit velikost. Svým minimalistickým
kruhovým tvarem jsou vhodné
do jakéhokoliv architonického řešení.
Na největší stoly jsou použity velmi
staré dřeviny. Možná budete při počítání
letokruhů překvapeni.

60 - 61

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Anything you like, put it on your COFFEE
table. Choose the right size based on
your need. Its minimalistic round shape
will work greatly with any architectonic
solution. The largest tables are made
of some very old tree wood. Count the
annuli to be surprised.

detail letokruhů / growth rings detail

detail hrany / edge detail

COFFEE.M
stůl / table

Na fotografii jasan ztepilý . stáří stromu 120 let . areál Opatovického kostela . Česká republika
In the picture European Ash . Age of the tree 120 years . the area of Opatovice church. Czech Republic

Chcete, aby byl Váš COFFEE stůl stejný
jako vy? Tvar a barvu použité dřeviny
můžeme přizpůsobit Vašim představám
od téměř jednobarevných světlých
kusů s jemnou strukturou, kde vynikne
designový tvar, až po stoly s výraznou
kresbou, prasklinami, které značí silný
příběh stromu.

62 - 63

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Do you want your COFFEE table to be
like you? We can use the shape and the
wood colour according to your ideas
from single colour light pieces with fine
structure highlighting the design shape
up to the tables with distinct drawing
and cracks with tell the powerful story of
the tree.

detail letokruhů / growth rings detail

detail praskliny / crack detail

COFFEE.S
stůl / table

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 95 let . lokalita „Pod trhlinkami“ u řeky Klejnárky . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 95 years . Location “Pod trhlinkami” by the river Klejnárka . Czech Republic

Díky použití masivního dřeva je menší
COFFEE stolek přes své kompaktní
rozměry výrazným prvkem interiéru.
Jeho výhodou je možnost použití s jiným
drobným nábytkem. Povrchová úprava
stolku zachovává vzhled a původní
strukturu dřeva, ale zároveň umožňuje
každodenní jednoduché používání.

64 - 65

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Thanks to the use of the massive wood
the small COFFEE table make a strong
statement in the interior despite its
modest size. It will look great when
combined with other tiny pieces of
furniture. The surface layer preserves the
original look and structure of the wood,
but still allows for practical daily usage.

boční pohled / side view

detail kresby dřeva / wood texture detail

stůl / table : YAKI.L

YAKI.L
stůl / table

Na fotografii topol bílý . stáří stromu 105 let . lokalita „Pod trhlinkami“ u řeky Klejnárky . Česká republika
In the picture White Poplar . Age of the tree 105 years . Location “Pod trhlinkami” by the river Klejnárka . Czech Republic

Yakisugi je tradiční japonská technika
ochraňování dřeva opálením. Začali jsme
ji používat, protože odpovídá našemu
přístupu k práci. Zajišťuje zvýšenou
ochranu výrobků a zároveň se stává
výrazným designovým prvkem.

68 - 69

různé možnosti dřevin
/ different types of wood

Yakisugi is a traditional Japaneese
technique of wood preservation
by burning the surface. We use the
technique as it aligns well with our
approach to work with wood. It ensures
increase protection of the products
as well as creates pronounced design
features.

detail kresby dřeva / wood texture

detail hrany / edge detail

okolí zámku Kačina
surroundings of Kačina Castle
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