Prvá predajòa

Potten & Pannen – Stanìk
na Slovensku
Concept Store v bratislavskom OC Central
Spoločnosť Potten & Pannen –
Staněk si pri príležitosti oslavy
20. výročia vzniku dala hodnotný
darček v podobe otvorenia prvej
predajne mimo Českej republiky
v novom bratislavskom obchodnom
centre Central.
Špièkové nože nemeckej znaèky Zwilling J.A.Henckels a filtraèné kanvice
BRITA používali aj súťažiaci relácie MasterChef.

Spoloènosť Potten & Pannen - Stanìk založili pred 20 rokmi Miloš a Pavel
Stanìkovci, ktorí sú len menovci a stretli sa úplnou náhodou v jednej
pražskej reštaurácii.

FUNKÈNOSŤ, KVALITA A DIZAJN
KUCHYNSKÝCH POMÔCOK
S NÁDYCHOM UMENIA
Otvorenie prvej predajne bolo ve¾kou udalosťou, na ktorej sa zúèastnilo
množstvo známych tvári z umeleckého i gastronomického sveta.

Hoci firma už od roku 2005 prináša na náš trh vysoko
kvalitné, funkčné a dizajnové kuchynské a domáce potreby a doplnky, doteraz pôsobila ako distribučná spoločnosť so showroomom a od roku 2010 aj s e-shopom
VaseKuchyne.sk. Slovenská reprezentačná predajňa bola
vzhľadom na rastúci dopyt plánovaná už dlhší čas, avšak
rozhodujúcim bolo nájdenie vhodného priestoru. Výstavba nového obchodného domu v širšom centre mesta s výbornou infraštruktúrou a zaujímavou architektúrou prišla v najvhodnejšom čase.
Obchod Potten & Pannen – Staněk má predajný koncept Cooking Cinema, ktorý vychádza z návrhu renomovaného českého architekta Ing. arch. Petra Václavka.
Ten sa inšpiroval kolegom z obdobia renesancie Andreom
Palladiom, konkrétne divadlom Teatro Olimpico, ktoré je
najstarším zachovaným zastrešeným divadlom na svete.
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Pri zakladaní spoločnosti bolo cieľom majiteľov Miloša
a Pavla Staněkovcov dať skúseným profesionálom i nadšeným amatérom do rúk dokonalé nástroje z produkcie tých
najlepších svetových značiek, na kvalitu ktorých sa môžu
bezvýhradne spoľahnúť. Snahou však zároveň bolo povýšiť varenie, stolovanie a všetko, čo sa týka kuchyne, na
umenie. Dôkazom je okrem divadelného stvárnenia predajne aj prepojenie a hravé prispôsobenie názvov umeleckých smerov sortimentu spoločnosti: ESPRESSIONISM
ako baristické majstrovstvo vďaka precíznemu kávovaru,
BARBECUBISM predstavuje suverénne ovládnutie grilu,
POT ART plné využitie potenciálu najlepšieho riadu na
svete, GLASSICISM sa spája so schopnosťou štýlovo vychutnať lahodné nápoje a ROASTMODERNISM s nadaním a zručnosťou v pečení.

Novootvorená predajòa
zaujme nielen produktmi
svetových znaèiek, ale aj
predajným konceptom
Cooking cinema
a jeho architektonickým
stvárnením.

V ¾avej èasti obchodu
je umiestnených viac ako
20 znaèiek top kvality - medzi nimi
aj francúzsky medený riad Mauviel.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo viacero známych osobností, zastúpená bola aj odborná obec v podobe špičkových
slovenských šéfkuchárov (Igor Čehy, Martin Korbelič, Marcel
Ihnačák) a vydavateľa publikácie Gurmán na Slovensku
Radoslava Nackina. Prišiel aj obľúbený súťažiaci z relácie
MasterChef Pavel Duda, ktorý si na základe skúseností s nožmi Zwilling a s kanvicami BRITA obzrel aj ďalšie produkty.

Predajňa s rozlohou 226 m² ponúka dostatočný priestor na
prezentáciu viac ako 20 značiek, ktorých je spoločnosť výhradným distribútorom Pravá časť obchodu je venovaná
výrobkom švajčiarskej značky cremesso. Vďaka dominantnej čiernej stene a funkčne nastavenému osvetleniu vynikne medzinárodne oceňovaný dizajn kávovarov a ich farby.
Ľavá časť slúži na prezentáciu ďalších produktov. Okrem
stáleho sortimentu tu zákazníci nájdu aj novinky – nemecký Villeroy & Boch, francúzsky Opinel, taliansky Sambonet či španielske Lékué. Novou je pre slovenských zákazníkov aj luxusná značka strieborných príborov Christofle
a francúzske sklo Lalique.
Do priestorov tejto predajne sa presunulo aj odberné miesto
e-shopu VaseKuchyne.sk. Skvelá lokalita a prístupnosť spolu
s možnosťou ochutnať prémiovú švajčiarsku kávu cremesso by malo zákazníkom uľahčiť vyzdvihnutie objednávok.
Novou znaèkou vo výhradnej distribúcii Potten & Pannen - Stanìk je nemecký
Villeroy & Boch, ktorý okrem moderných i tradièných kolekcií prináša aj
nápaditú vianoènú.

Pravá èasť predajne je venovaná oceòovaným švajèiarskym kávovarom
cremesso - novinkou je unikátny prémiový model Caffé Latte, ktorý okrem
špièkovej kávy pripraví aj naš¾ahané mlieko - ako jediný kapsulový kávovar
na trhu však nie zo sušeného mlieka, ale z èerstvého.

Variaci pult a rúra na pečenie, ktoré sú súčasťou predajne,
nadchli hostí natoľko, že viacerí by tu radi prezentovali širokej
verejnosti svoje kuchárske umenie. Samotného prestrihnutia
pásky sa okrem majiteľov zhostila herečka Zdena Studenková,
speváčka Dara Rolins a špeciálny hosť Osmany Laffita, kubánsky návrhár žijúci a pracujúci v Česku, ktorého skvostné sklo
má v predajni takisto svoje miesto.
www.pottenpannen.sk
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