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Svěží český design

V našich končinách najdeme kromě zavedených
značek i malé firmy, které si to českým světem designu
vanou jako svěží vítr. I my se jejich umem, láskou
k řemeslu a vytříbeným smyslem pro detail nechali
unést. Jsou sice teprve v začátcích, ale máme pocit, že
nejméně těchto sedm firem byste měli znát. Kdo ví,
jestli už pár let nebudou dobře známou značkou?
připravila LENKA JAROŠOVÁ

Clap Design
Black Brick
Netradiční diáře Black Brick jsou k dostání už od roku
2015. Vymyslela je mladá designérka Barbora Lípová,
jejímž záměrem bylo posunout formát klasického
zápisníku o příčku výš. Uvnitř černých či růžových
diářů potažených pevnou italskou imitací kůže jsou
totiž módní tečkované listy. Ty mohou sloužit jako
čtverečkovaný papír, ale zároveň vizuálně nepřekážejí,
pokud by si jejich majitel potřeboval něco nakreslit.
Všechny produkty Black Brick jsou vyráběny ručně dle
tradičních zásad knihařství. Na vnitřních deskách diářů je i praktická kapsa, a navíc má každý z nich hned
dvě záložky tak, aby si bylo možné založit jak denní
plány, tak osobní poznámky.

Jednoduchý a funkční design, voňavé
dřevo a vtipně umístěné magnety definují výrobky značky Clap Design. Ta byla
založena roku 2015 a stojí za ní designéři
Lukáš Pejchal a Václav Čajánek, který po
předcích zdědil vztah k truhlařině. Veškeré
dřevěné komponenty výrobků vznikají
v dílně v Hukvaldech na Beskydsku. Lukáš
s Václavem rádi využívají české dřevo, jež
zpracovávají tak, aby po sobě zanechali
co nejméně odpadu. Díky tomu vznikají
důmyslné užitné objekty, které porcelán či
sklo kombinují s dřevěným „podšálkem“, ke
němuž jsou připojeny magnety.
WWW.CLAPDESIGN.CZ

WWW.BLACKBRICK.CZ

Dřevo Voní

Za to, aby se chladný plast nahrazoval hřejivým dřevem, od letošního roku bojují tři odvážlivci z designérského studia Dřevo Voní: Michal Trödler, Jakub
Trödler a Michal Zobač. Teď jsou teprve u lžic na
obouvání, ale mají v plánu aplikovat své dřevěné vize
i na další vybavení interiérů a exteriérů. Vymysleli unikátní patentovaný materiál Complig složený z několika
vrstev dřeva. Ten je dostatečně ohebný, aby z něj mohly
vzniknout lžíce na boty, ke se při obouvání nezlomí.
Complig má ohromný potenciál i pro další využití.
Lžíce s názvem Achilles jsou k mání hned v několika
provedeních: na své si přijdou jak fanoušci světlounké
břízy, tak i ti, kteří si svůj život nedokážou představit
bez tmavého ořechu.
WWW.DREVOVONI.CZ

Dechem Studio
Skláři Michaela Tomišková a Jakub Janďourek se roku
2012 rozhodli založit pražské Dechem Studio a věnují se
v něm kreativním návrhům a realizacím ručně vytvářených
sklářských výrobků. Využívají ty nejmodernější technologie
v oboru, ovšem s respektem k tradici i sklářskému řemeslu.
Svým vlastním dechem tak vtiskávají život foukanému sklu,
jež je plné hypnotizujících odlesků a přitažlivých barev.
V portfoliu značky Dechem Studio lze vybírat z minimalistických váz, lustrů i lamp, které svými tvary a názvy odkazují k ryze českým reáliím. Je libo bandasku nebo hadovku?
WWW.DECHEMSTUDIO.COM

