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Walter Knoll – 150 let na trhu

Německá firma Walter Knoll se na kolínském veletrhu každoročně prezentuje v designové hale a stejně 
významnou pozici zaujímá i v Miláně. Pečlivě vybraný materiál, dokonalé zpracování a nadčasová 
estetika značky Made in Germany… Walter Knoll vytváří kvalitu, která budí důvěru. Svoje zkušenosti 
může předávat z generace na generaci. Úctyhodné 150. výročí bylo v roce 2016 nosnou myšlenkou 
expozice se zvýrazněním mezníků firemní historie. Pomohlo rovněž odhalit vztah k americké firmě 
s podobným názvem – Knoll international.

Kolébkou německé firmy je Stuttgart. 
V roce 1865 zde Wilhelm Knoll (1839–
1907) založil „Obchod s kůží“. Věděl 
o tomto materiálu dost, absolvoval 
mimo jiné roční pobyt v Paříži, která už 
tenkrát představovala světové centrum 
módy a luxusního zboží, tedy i nábyt-
ku. „Knoll Leder“ se brzy stala proslulou 
značkou, kterou vyhledával i královský 

dvůr. Továrna se záhy zcela zaměřila na 
kožený sedací nábytek a když ji v roce 
1907 přebrali Wilhelmovi synové Walter 
a Willy, patřila už k nejvyhledávanějším 
výrobcům kvalitního odpočivného se-
dacího nábytku dokončeného usní. 
Sortiment záhy obohatilo první „klubové 
křeslo“ vyrobené na území Německa 
a technologickým přelomem byla už 
v roce 1912 výroba modelů na dřevě-
ném rámu.

První moderní čalouněný 
nábytek

Obrovskou odvahu vymanit se dobovým 
zvyklostem a vykročit směrem k moder-
ně prokázal v polovině 20. let již 50letý 
Walter založením vlastní firmy Walter 
Knoll & Co. Svoje rozhodnutí jednoznač-
ně potvrdil novým modelem Prodomo, 
dodnes považovaným za první moder-
ní čalouněný nábytek. Subtilní nábytek 
s aluminiovou kostrou svou lehkostí do-
konale korespondoval s tehdejší dobou 
ovlivněnou bouřlivým vývojem letecké 
techniky, proto byl použit i na palubě prv-
ního „velkoprostorového letadla“ DoX. 
V tuto chvíli už Walter Knoll vyvíjel další 
revoluční program. Zvyklosti tradičního 
čalounění překročil i program Antimott. 
Díky minimální hmotnosti dané použi-
tím hliníkové kostry našel i on své první 
uplatnění v leteckém průmyslu – tento-
krát na palubě vzducholodí Zeppelin. 
Mezitím byl v Německu založen Bauhaus 
a Ludwig Mies van der Rohe u Stuttgartu 
vybudoval v roce 1927 pod záštitou 
Werkbundu experimentální sídliště ro-
dinných domů – kolonii Weissenhof. Pro 
čalouněný nábytek firmy Walter Knoll & 

Co se našlo uplatnění v devíti bytech, 
pět z nich bylo přímo v domě navrženém 
samotným Miesem. Velký zájem laické 
i odborné veřejnosti o tento vizionářský 
projekt, který naznačoval vývoj bytového 
interiéru, bezpochyby přispěl i k popula-
ritě nábytku firmy Walter Knoll. Produkce 
permanentně stoupala a v roce 1937 si 
vyžádala přemístění do nového objektu 
v Herrenbergu u Stuttgartu.
O rok později došlo k zásadní události 
v celé historii designu. Nejstarší Walterův 
syn Hans, vybaven znalostmi z Bauhausu 
a z otcova podniku znalý problemati-
ky výroby a obchodu, odešel do USA 
prodávat firemní produkty. Setkání 
s myšlenkami moderny na americkém 
kontinentě ho zcela pohltilo. V roce 
1939 zde založil vlastní podnik. Přispěla 
k tomu jistě i osoba půvabné Florence, 
absolventky prestižní Michiganské uni-
verzity dodnes považovaná za jednu 
z nejlepších bytových architektek 20. 
století. Stala se jeho ženou a společný-
mi silami dokázali firmu Knoll přivést na 
výsluní americké moderny. Konkurenční 
boj s firmou Hermann Miller spolupra-
cující s takovými osobnostmi, jako byli 
manželé Eamesovi, sehrál jistě svoji po-
zitivní roli, z čehož přirozeně těžili všichni 
v čele se spotřebiteli.
Mezitím v Evropě vypukla válka a výroba 
dokonalého sedacího nábytku musela 
ustoupit potřebnějším věcem. Na to-
várnu začaly dopadat bomby a výroba 
byla utlumena. Intenzivní poškození si 
vynutilo uzavření provozu. Ani původní 
firma Wilhelma Knolla na tom nebyla 
o mnoho lépe. O obnovení výroby se 
po ukončení války v roce 1945 postaral 
jeho syn Dieter. 

Malé skořepinové křeslo 369 bylo dalším 
revolučním počinem a odvahou vykročit 
proti proudu klasického zařizování v du-
chu pravého úhlu použitím „tekutých“ 
tvarů. Dodnes je řazeno mezi nejúspěš-
nější „klasiky“. Design Walter Knoll Team
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Poválečná léta

K výměně generací došlo i u Waltera 
Knolla, když se částečným majitelem 
stal jeho syn Robert. Firma nepřestala 
odvážně propagovat moderní životní styl 
v době, kdy bylo Německo v zajetí kla-
sického zařizovacího způsobu. Svůj vzor 
viděla v Americe, odkud v roce 1947 po-
slal Hans svému otci malé křeslo Vostra 
z bukového křesla s výpletem z popruhů 
(design Jens Risom). V roce 1949 byla 
na trh uvedena čalouněná verze křesla 
(design Walter Knoll Team). Tento ne-
konvenční a nepřehlédnutelný nábytek 
byl veřejnosti předveden i na kolínské 
výstavě Werkbundu „Neues Wohnen“ 
a v roce 1953 byl použit na studentských 
kolejích v Hamburku. Svými jasnými linie-
mi dokonale vyplnil díru v trhu a zajistil 
firmě Walter Knoll mezinárodní renomé. 
Vostra patří k prvním velkým sériím seda-
cího nábytku poválečného období a stala 
se symbolem 50. let. I v současnosti je 
považována za příklad nadčasové kvality 
dobrého designu. Dalším „tahounem“ 
firmy bylo skořepinové křeslo 369 uve-
dené na trh v roce 1950. Našlo uplatnění 
i v berlínském hotelu Hilton a dodnes je 
řazeno mezi nejúspěšnější „klasiky“. 
Kolínský veletrh byl poválečným odrazo-
vým můstkem také pro firmu Wilhelma 
Knolla, kterou po Willyho smrti převzal 
jeho syn Dieter a v roce 1962 expando-
val do Rakouska. Mezitím se do vedení 
firmy Walter Knoll v Herrenbergu dostal 
Walter Combe.
Sedmdesátá léta plynula v duchu boo-
mu kancelářského nábytku. Požadavky 
na nábytkové vybavení tohoto sekto-
ru zajišťoval systém Contract, a to od 
důstojného šéfovského křesla přes 
konferenční zařízení až po sofa do hal 
a foyer. Třešničkou na dortu bylo vybave-
ní letiště Berlin-Tegel v roce 1975 v čele 
s křeslem Berlin chair pro VIP salonek ve 
spolupráci s architektem Meinhardem 
von Herman.
V roce 1982 převzali Stephan Combe 
a Michael Knoll kontrolu obchodní sítě 
Walter Knoll a získali kontrolu i nad fir-
mou Wilhelm Knoll. Její konzervativnější 
sortiment ponechali v nabídce pod ná-
zvem „Collection Wilhelm Knoll“.
V roce 1993 koupila firmu Walter Knoll 
renomovaná nábytkářská rodina Benz. 
Nejstarší syn, Markus, se zhostil vede-
ní firmy se zkušenostmi čalouněných 
technologií a vysoké firemní kultury. 
Prosperita si v roce 2001 vyžádala 
vybudování nového firemního závodu 
v Mötzingen u Herrenbergu. Dalším od-

vážným krokem bylo založení dceřiné 
firmy v Austrálii „Walter Knoll Australia“ 
v roce 2007. Poté získala mateřská firma 
prestižní ocenění Design Management 
Europe Award a její expanzi nezabrzdil 
ani počátek hospodářské krize způsobe-
ný zhroucením banky Lehman Brothers 
v roce 2008.
Následovalo budování dalších mimo-
evropských showroomů: v Londýně 
v roce 2009 a o 4 roky později v Bombaji 
a Pekingu. O uspokojení požadavků no-
vých trhů se aktuálně stará nové cen-
trum výroby, montáže a logistiky vybu-
dované v roce 2012 v Mötzingenu. Aby 
svým produktům vdechla jedinečnost 
prostřednictvím dokonalého designu, 

spolupracuje firma s renomovanými de-
signéry, ke kterým patří např. Norman 
Foster, skupina EOOS, Claudio Belini 
nebo legendy tureckého designu Sadi 
& Neptun Ozis.

Natural Elegance

Nejlepší produkty ale vznikají teprve pou-
žitím kvalitního materiálu. Produkty Walter 
Knoll se pyšní těmi nejlepšími usněmi, 
masivním dřevem a přírodním kame-
nem v duchu firemního hesla „Natural 
Elegance“. Pro významné firemní výročí 
vznikla kolekce Classic Edition z obdo-
bí Mid century (shodou okolností nosné 
téma imm cologne 2016), která ilustruje 
bohatou firemní historii. Kromě toho se 
mohli příznivci dokonalého designu po-
těšit pohledem na nové sofa Isanka od 
prestižní designérské skupiny EOOS, 
řadu polokřesel a jídelních židlí ze sed-
lářské kůže Dinning Collection, křeslo 
Normana Fostera nebo další produkty 
sedacího nábytku doplněné řadou stolů 
s kamennou nebo mramorovou deskou. 
150. výročí firmy je významným mezní-
kem potvrzujícím vysokou kompetenci 
a neochvějné místo na mezinárodním 
trhu s nábytkem inspirovaným přírodou 
v duchu doby s přídavnou hodnotou 
bohaté minulosti. Lze předpokládat, že 
Walter Knoll bude ve stejném tempu po-
kračovat i ve 3. tisíciletí a nikdy neopustí 
místo významného hráče na poli evrop-
ské bytové kultury.

Nová elegance předurčuje lehké a šar-
mantní malé křeslo 375 k pití aperitivu 
pro dámy, což měli zřejmě na mysli tvůrci, 
kteří ho v roce 1957 uvedli do života. Na 
křesle se neválí, ale sedí. Existuje ještě 
poněkud větší kulaté polokřeslo 376, 
zvláště přítulné a komfortní. Design 
Walter Knoll Team

Šarmantní čtecí a odpočivné křeslo 368 
je tichým klasikem 50. let s nadčasovou 
estetikou. V roce 1956 ho navrhl pro 
Walter Knoll Arno Votteler. Na produktu je 
zjevná inspirace skandinávskou jednodu-
chostí, lehkostí a věcností přesně v duchu 
doby, kontrast mohutnějšího čalounění 
sedáku a opěráku v nízké a vysoké verzi 
s filigránsky řešenou ocelovou podnoží. 
Krásným detailem jsou područky z ma-
sivního dřeva

Autory skořepinové židle FK jsou skan-
dinávští designéři Preben Fabricius & 
Jørgen Kastholm. Jedinečným tvarům 
židle dodává lehkost 3 ramenná pod-
nož. Židle v roce 1969 získala německé 
prestižní ocenění „Gute Form“ a stala se 
ikonou minimalismu
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ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář
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