


Je nov koncept mobilnih hišic, ki dosegajo najvišje standarde 

sodobnega oblikovanja in vrhunskega udobja. V prvi vrsti so 

namenjene za opremljanje kampov, letovišč, ustvarjalnih hotelov in 

individualnim uporabnikom za preživljanje prostega časa. 

Big Berry je bivalni koncept z dinamičnim značajem, ki izvrstno 

združuje potrebo po bivanju v naravi z udobjem sodobnega doma. 

Ponuja raznovrstne prostorske koncepte, ki se lahko povsem 

prilagodijo potrebam uporabnikov. Skozi njegove oči je življenje 

čudovito preprosto.

Big Berry prestopa meje pričakovanega in nas vabi, da izkusimo 

pravo razkošje svobode. 

Big  
Berry 



soBivanje z naravo

prilagodljivo posamezniku

mali svet razkošja

vrhunsko oBlikovanje



udoBje sodoBnega doma

sodoBni hotel

počitnikovanje

dinamični značaj



razkošje svoBode
Luxury of freedom



Berry 
experience 

Berry je mali svet velikega udobja in dovršenega oblikovanja. od zunaj majhen, od 

znotraj prostoren. Poleti osvežujoče zračen, pozimi prijetno topel. Ničesar preveč, 

ničesar premalo. razkošje sodobnega doma v neposrednem stiku z naravo.



Berry 
experience 

Berry je mali svet velikega udobja in dovršenega oblikovanja. od zunaj majhen, 

od znotraj prostoren. Poleti osvežujoče zračen, pozimi prijetno topel.  

Ničesar preveč, ničesar premalo. razkošje sodobnega doma v neposrednem 

stiku z naravo.



Berry 
amBience  

oblikovalski minimalizem, vrhunski materiali, izpiljena ergonomija in domišljeni 

detajli.  Berry ima nezgrešljiv značaj in je že od daleč prepoznaven na prvi 

pogled. Ko pa ga pogledamo od blizu, navdušujeta njegova domiselnost in 

“smart” dizajn, ki ga podpisuje italijanski arhitekt Alessandro rado. 



Blue 
Berry 

Brown 
Berry

orange 
Berry

Počitniška hišica. Poletno razigrana, 
polna sonca in vonja po morju. 
Lahkotne, svetle in igrive barvne 
kombinacije. 

Počitniška hišica. mehka pastelna 
atmosfera za sprostitev. umirjene 
barvne kombinacije naravnih 
esenc. 

urbana postaja ali mobilna pisarna. 
Za vse, ki želijo biti na licu mesta 
in v središču dogajanja. Popolna 
prilagoditev vašim potrebam. 



my 
Berry

ustvarite si prostor po lastnih potrebah. my Berry je koncept prostora, ki 
ga je skupaj z nami oblikoval vodilni italijanski arhitekt Alessandro rado. 
Kako ga boste organizirali je povsem prepuščeno vašim željam, potrebam in 
predstavam o tem, kaj potrebujete za brezskrben oddih. 


