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a ramínka s látkami jsou rozprostřené po celém prostoru.
Většinou se jedná o vzorky určené pro textilní dekorace do
interiéru, jako jsou záclony, závěsy, přehozy, polštáře, látky na
čalounění, tapety, koberce, okrajově sedačky a křesla. Hlav-
ním dodavatelem textilních materiálů je značka Romo. 

V sortimentu najdete také mnoho variant technického stí-
nění, jako jsou řetízkové rolety, římské rolety, twinrolla, plissé,
duette, panelové stěny a samozřejmě kolejnicové profily. Zá-
kazníci si mohou prohlédnout jednotlivé technické systémy,
které jsou zde vystaveny. Můžete se poradit o tom pravém typu
stínění s ohledem na konkrétní technické možnosti. Ovšem ko-
nečný výběr probíhá přímo u zákazníka společně se zaměře-
ním daného prostoru. Ve spolupráci s architektonickými stu-
dii řeší Satin Design i větší projekty pro hotely, komerční
prostory, které podléhají přísným kritériím.
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She lives and creates in Lewes in the county of Sussex but
draws her inspiration from the journeys she underwent

when studying at Central School of Art at Nottingham Uni-
versity. However, she spent most of her time in China and In-
donesia. For seven years she also worked as the theatre de-
signer at the Bristol Old Vic, Royal National Theatre and the
Greenwich Theatre; since 2000, she has been working for her-
self. The general public considers her to be one of the leading
contemporary impressionist artists. Her abstract paintings in-
stigate a viewer’s imagination and the expressive stroke of
a brush and utilising a line and texture creates a poetic at-
mosphere, which emphasises her whole work. Jessica Zoob

exhibits regularly in London but her paintings are also repre-
sented within private collections throughout the world and in
commercial and social buildings such as the NEO Bankside
foyer and entrance to a palace in Dubai. 

Romo Black EdiTion
The company Romo was founded in 1902 by Robert Mould in
Nottinghamshire, Great Britain. Romo produces decorative
and upholstery fabrics, wallpapers and textile accessories.
Presently, Romo includes five other companies with their
own philosophies. One of them is the Romo Black Edition,
whose domain is luxurious fabrics, innovative solutions and
co-operation with artists. The artist Jessica Zoob created the
collection Desire for Romo. Transferring paintings onto textile
material and wallpaper allowed for the creating of an excep-
tional collection of large scale printed patterns. Desire trans-
fers Jessica Zoob’s non-figurative paintings into the area of
applied arts. An exhilarating collection full of colours and ab-
stract motifs is filled with positive emotions and optimism
and most of them provide an impression as if there were par-
ticular patterns. Flowers, blooming meadows and sky with
clouds as if reaching out from the whole set of a Desire book.
The uniqueness of this collection is also supported by the fact
that the proposal for the Big Smile fabric was nominated for
the Elle Decoration British Design Award 2014 for the best
pattern of the year 2014. (The results will be announced on
5th November) Desire by Jessica Zoob is a very distinctive col-
lection where it is necessary to choose materials for selected
interiors sensitively. The collection is not for everyone. The
fabrics are very impressive and distinctive, so will serve as an
accessory as well as a clear dominant point of space. Its most
suitable integration within the interior is best to be consulted
with an architect. 

SaTin dESign
In Záhřebská Street in the very heart of Vinohrady, there is
a showroom where you can find inspiration for housing,
equipment for administrative premises or a hotel. The Satin
Design studio will help you to make your home or other in-
teriors extremely comfortable. Collections of textile materi-
als, wallpapers, carpets, swatches with technical shading
and hangers with fabrics are spread all over the area. Those
are mostly patterns that are intended for textile decorations
of the interior, such as curtains, bedspreads, cushions, up-
holstery fabrics, wallpapers, carpets and peripherally set-
tees and armchairs. Romo is the main supplier of textile
materials. 

You will also find a number of variants of technical shad-
ing within the assortment, these being for instance chain
blinds, roman blinds, twin rolls, plissé, duette, panel walls and
of course rail profiles. Customers can view individual techni-
cal systems that are displayed there. You can receive advice
on the right type of shading regarding particular technical op-
tions. The final choice, however, takes place directly at the
client’s dwelling, combined with specialisation of the partic-
ular premises. In co-operation with the architectural studios
Satin Design also deals with larger projects for hotels and com-
mercial premises that are subject to a strict criteria.
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Při příležitosti prezentace nových podzimních kolekcí textilních materiálů.
se v showroomu Satin design na pražských Vinohradech představí nová.
kolekce desire od firmy Romo Black Edition, jejíž autorkou je současná britská.
malířka Jessica Zoob..

Žije a tvoří v Lewesu v hrabství Sussex, ale inspiraci čerpá
z cest, které absolvovala při studiích na Central School of

Art a Nottingham University. Nejvíce času přitom strávila
především v Číně a Indonésii. Sedm let také působila jako di-
vadelní výtvarnice v Bristol Old Vic, Royal National Theatre
a Greenwich Theatre; od roku 2000 pracuje samostatně. Od-
bornou veřejností je považována za jednu z předních impre-
sionistických umělkyň současnosti. Její abstraktní malby
podněcují představivost pozorovatele, expresivní tahy štět-
cem, použití linky a textury vytváří poetickou atmosféru, jíž je
prodchnuto celé její dílo. Jessica Zoob pravidelně vystavuje
především v Londýně, její obrazy jsou zastoupeny v soukro-
mých sbírkách po celém světě i v komerčních a společen-
ských objektech, jako je např. foyer NEO Bankside nebo vstup
do paláce v Dubaji.

Romo Black EdiTion
Společnost Romo byla založena v roce 1902 Robertem Moul-
dem v Nottinghamshire ve Velké Británii. Romo je výrobcem
dekoračních a potahových tkanin, tapet a textilních doplňků.
V současné době skupina Romo zahrnuje pět dalších společ-
ností s vlastní filozofií. Jednou z nich je Romo Black Edition, je-
jíž doménou jsou luxusní materiály, inovativní řešení a spo-
lupráce s umělci. Malířka Jessica Zoob vytvořila pro Romo
Black Edition kolekci Desire. Přenesením obrazů na textilní
materiály a tapety vznikla výjimečná kolekce velkoformáto-
vých tištěných vzorů. Desire přenáší nefigurativní obrazy Jes-
sicy Zoob do oblasti užitého umění. Jásavá kolekce plná ba-
rev, abstraktních motivů je prosycena pozitivními emocemi
a optimismem a většina z nich působí dojmem, jako by šlo
o konkrétní vzory. Květiny, rozkvetlé louky, obloha s mraky
a květiny jako by vystupovaly z celého souboru knihy Desire.
Unikátnost této kolekce dokládá i fakt, že návrh na látku Big
Smile byl nominován na Elle Decoration British Design Award
2014 na ocenění za nejlepší vzor roku 2014. (Vyhlášení vý-
sledků se uskuteční 5. listopadu.) Desire od Jessicy Zoob je
velmi osobitou sbírkou, z níž je třeba citlivě volit materiály pro
vybrané interiéry. Kolekce není pro každého, látky jsou velmi
působivé a výrazné, budou tedy nejen doplňkem, ale jasnou
dominantou prostoru. Jejich nejvhodnější začlenění do inte-
riéru je dobré konzultovat s architektem.

SaTin dESign
V Záhřebské ulici, v samém srdci pražských Vinohrad, se na-
chází showroom, v němž najdete inspiraci pro bydlení, vyba-
vení kancelářských prostor nebo hotelu. Studio Satin Design
vám pomůže zútulnit domov či jiné interiéry. Kolekce textil-
ních materiálů, tapet, koberců, vzorníky technického stínění

The new collection of desire by Romo Black Edition,.
whose author is the current British artist Jessica Zoob,.
will be introduced at the occasion of the presentation.
of new autumn collections of textile materials to be.
held at the Satin design showroom at Vinohrady, Prague..

Jessica Zoob

Textilní obrazy pro oživení interiéru

Textile pictures for interior revival

Tapety z kolekce 
Desire by Jessica Zoob

Olomouc, ložnice 
Jesica


