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DIZAJN
PÍSMENKÁ TROCHU INAK
V tvorbe Lincolna Kayiwu sa snúbi hravý dizajn s funkčnosťou. Dôkazom je
aj pôvabná knihovnička zo stredne hustej drevovláknitej dosky s rozmermi:
výška 185 cm, šírka 168 cm a hĺbka 40 cm. Známy dizajnér kladie dôraz aj
na kvalitné spracovanie a poskytuje až desaťročnú záruku na svoje výrobky.
Knihovničku si možno objednať v rôznych farebných variáciách, dizajnér
dokáže vyjsť v ústrety aj požiadavkám najnáročnejších klientov.
Viac na www.kayiwa.fi.

SVIETIDLÁ S PRVKOM DREVA
Novinkou spoločnosti EGLO sú závesné svietidlá COSSANO, ktoré sú
vyrobené z imitácie dreva. Vybrať si možno z viacerých veľkostí a troch
farebných prevedení – nevinnej bielej, neutrálnej béžovej alebo dramatickej tmavohnedej. Svietidlá majú unikátnu konštrukciu, vďaka ktorej
aj to najväčšie z nich (priemer 70 cm) nepôsobí ťažkopádne, ale práve
naopak – v priestore vynikne jeho vzdušnosť a ľahkosť. Zaujímavá
je aj netradičná a hravá „tieňohra“, ktorá vznikne pri zasvietení –
skelet svietidla vytvára na stenách originálne vzory. Nechajte
sa inšpirovať na www.eglo.com.

JE TO NA TEBE!
Interiérová dizajnérka a návrhárka nábytku Géraldine Prieur je
známa svojou vášňou k sýtym farbám a nekonvenčným tvarom.
K tvorbe elegantného stolíka Up To You ju inšpiroval prsteň, ktorý
jej darovala stará mama. Výrazná štruktúra krásneho orechového
dreva s lakovanou oranžovou vrchnou časťou vytvára pôsobivú kombináciu. Stolík s priemerom 75 cm a rovnakou výškou
predstavuje dokonalé spojenie umenia a luxusu. Viac na www.
rougeabsolu.com.

KVAPKY NA STENE
Dánski dizajnéri Jan Andersen a Paul Madsen si pred sedemnástimi rokmi založili
štúdio Normann Copenhagen s víziou vytvárať originálne veci v priemyslovom
dizajne. Značka sa pevne ukotvila a je známa kvalitnými výrobkami. Zakladatelia pravidelne spolupracujú s mladými dizajnérmi – výsledkom sú aj vešiačiky
z bukového dreva, ktoré vytvorili Johanna Asshoff a Hanna Brogard. K dispozícii
sú v troch veľkostiach a farbách – okrem prírodnej aj v čiernej a bielej. Inšpirujte
sa na www.normann-copenhagen.com .
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(Foto: ESPRIT, www.esprit.com)

Byť pánom svojho času je luxus a rozhodne aj určitá forma umenia žiť.
Výnimočné chvíle v zelenom objatí pohladia na duši...
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Štýlový Carat
Tvorcom elegantnej nápojovej súpravy
je fínsky dizajnér Lincoln Kayiwa. Okrem
pohárov na všetky druhy nápojov obsahuje aj vedierko na chladenie. K dispozícii
je v rôznych farbách.
www.kayiwa.fi

Love Who You Want
Pod týmto názvom sa skrýva magická kolekcia porcelánového riadu
Christiana Lacroixa, ktorú vytvoril pre
portugalskú porcelánku Vista Alegre.
www.vistaalegre.com
Keď sa čas presýpa
Stoličku alebo odkladací
stolík z farebného fúkaného skla navrhol Elliott
Barnes. Výška: 60 cm,
priemer: 30 cm.
www.ebinteriors.com

James!
Autorom barového stolíka s automobilovým dizajnom je Yabu
Pushelberg. Materiál: kombinácia
orechového dreva, ocele a kože.
(Foto: Jiaxi Yang)

Stolík pre basketbalistov
Konferenčný stolík z mosadze, masívneho dreva a skla vytvorili v dizajnérskom štúdiu Hamilton Conte Paris. Výška: 100 cm, priemer: 45 cm.
www.hamiltonconte.com

