E XT RA S T O L OVA N I E

Paradigmy
prestierania
Kultúra stolovania fascinuje nielen ustáleným súborom
zmysluplných pravidiel, ale aj variaênými obmenami,
ktorými ich dizajnéri neustále, vždy nanovo interpretujú.
Pripravil: Michal Lalinský

Kahla: dizajnérka Barbara Schmidt rozohrala svoju
kolekciu riadu Homestyle v zdržanlivých naturálnych
farbách ako «prírodná bavlna», «atlantická modrá»,
«púštny piesok» a «êervená siena». kahlaporzellan.com
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Alessi: príbor «Santiago» podüa architekta Davida
Chipperfielda nezaprie koncepêné architektonické
premýšüanie v proporciách, líniách a redukciách objemov.
alessi.com

Rig-Tig: drobné kuchynské spotrebiêe získali
skali
pozaobüovaný dizajnérsky vzhüad, ktorý
vo svojej prívetivosti a roztomilosti
evokuje detské hraêky. rig-tig.com

LeCreuset: klasická kanvica na êaj «Traditional»
j vyrobená z poctivej kameniny, ktorá êaju prospieva
je
svojou teplotnou dynamikou. Súêasne je dostatoêne odolná
svojo
voêi êajovým škvrnám êi arómam. lecreuset.com

Diesel
D
iesel Living + Seletti:
jemné environmentálne
upozornenie zaznieva
prostredníctvom tanierov
«Hearth». seletti.it

Stelton: žliabkovaný povrch a jemne kónickú
siluetu pohárov «Pilastro» navrhol Kanaóan
Francis Cayouette. stelton.com

Villeroy&Boch: jemne asymetrický okraj aj dramatická
hutnosČ porcelánovej novinky «Newmoon» vychádza z inšpirácie Mesiacom, presnejšie jeho nástojêivej estetiky poêas novu.
villeroyboch-group.com, nastol.sk

Bodum: nová kolekcia porcelánového riadu
«Blå» pracuje s priamoêiarou estetikou, totálnym úžitkovým nasadením, a predovšetkým
nadêasovým štýlom. bodum.com

Asa Selection: reliéfny povrch pohárov
na espresso alebo kapuêíno «Facette» pokrýva
ych pastelových farbách.
glazúra v módnych
asa-selection.com

Fissler: povrch týchto panvíc pokrýva
špeciálny materiál Adamant, ktorý
je «tvrdý ako kameĀ». fissler.com
f

Hem: disk masívneho dubového
ého
dreva poslúži ako banálna misa
isa
na ovocie «O». Návrh v dvoch veükostiach
ch
vyhútal Mark Braun. hem.com
om
Bosch: príruêný hriankovaê
z novej kolekcie domácich spotrebiêov Bosch má nielen prepracovaný vzhüad nevtieravej
elegancie, ale aj celý rad užitoêných
oêných funkcií (napríklad automatické centrovanie peêiva,
sklápací
klápací držiak, režim rozmrazovania
ovania alebo opätovného ohrevu). bosch-home.com/sk
/
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Hay: strohé obrúsky «Contour» z bavlnenej
tkaniny sú obšité kontrastným stehom. hay.dk

AdHoc: jubilujúci dvadsaČpäČroêný mlynêekový
odborník vyvinul inovatívnu technológiu PreciseCut®, ktorá vybrané koreniny namiesto drvivého
mletia pokrája, a dá tým vyniknúČ ich najjemnejším
chutiam êi arómam. adhoc-design.de

knIndustrie: v príbore
príbbore «801» zažíva svoju
materiálová
renesanciu materiálo
ová kombinácia antikora
a živiêného plastu, ta
taká
aká obüúbená v šesČdesiatych a sedemdesiatychh rokoch. knindustrie.it
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Sambonet: misy a podnosy «na stopke» boli inšpirované dvorom Márie Antoinetty. Oceüové
êasti sú upravené zlatistým povlakom PVD,
«stopky» zas tvoria bloky syntetickej živice.
sambonet.it

Ritzenhoff: zo zberateüských pohárov znaêky
Ritzenhoff sa stal kult. Aj tento rok pribudli
óalšie krištáüové kúsky so zlatistou serigrafiou,
napríklad zvodné flauty «Champus». ritzenhoff.com

Bitossi: dekonštruovanou a antikizujúcou
tvarovou syntaxou nových váz «Colonne»
(dizajn Quincoces-Drago) sa do súêasnosti prenáša postmoderné archívne dediêstvo
znaêky Bitossi. bitossiceramiche.it

Crooked Concept: êepele zámerne
ámerne
primitívnych nožíkov na syr «Negro
gro en Filo»
pt.com
sú vyrobené z obsidiánu. crookedconcept.com

Eva Solo: lis na cesnak z novej edície
dície nástrojov «Green Tools»,
ých rukoväti sú vyrobené zo
ktorých
špeciálneho
álneho pšeniêného kompozitu.
Environmentálne
ál udržateüný
d ž ü ý materiál spotrebuje až o 50 % menej
plastu. evasolo.com
Rosenthal: tlmená
farba porcelánovej série
«Mesh Mountain» vychádza z rafinovaných
sivastých odtieĀov hôr.
rosenthal.de
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Foto: Erik Lefvander

Mateus: kolekcia «Mateus meets Pierre Frey» bola inšpirovaná eklektickou estetikou chýrneho textilného domu
z Paríža. O štylistiku riadu sa postaral Costas Voyatzis.
mateuscollection.com, pierrefrey.com

Normann Copenhagen: slávne oceüové misy «Krenit»
(ikona škandinávskeho dizajnu z päČdesiatych rokov) boli
obohatené o nové farby. normann-copenhagen.com

Leonardo: retro štylistika sa na povrchu lisovaného nápojového skla «Fiorita» prejavila
kvetinovým ornamentom. leonardo-glass.com

Ghidini 1961: rukopis Richarda Huttena, autora
mosadzného podnosu «Double-O», spoznáte podüa
príznaêných rukovätí v tvare anuloidu (kruhového
prstenca). ghidini1961.com

Spiegelau: krištáüový pohár so siluetou zúženou
«v drieku» vyvinuli odborníci špeciálne
na podávanie remeselných pív. spiegelau.com

Tom Dixon: súbor dekoratívnych objektov
«Press» sa spolieha na proporêný extrémizmus.
Vázy a misy tejto kolekcie využívajú najhrubšiu
možnú dimenziu priemyselne spracovaného
lisovaného skla. tomdixon.net

Brabantia:
Braban
ntia: plechová nádoba
v mystickom
odtieni
na peêivo
p
y
od
dtieni «Pine Green».
brabantia.com

Iittala: jedálenský
lenský riad «Raami» navrhol
majster neutrálneho
rálneho tvaroslovia Brit Jasper
Morrison. Ajj v tomto prípade sa dokázal
priblížiČ k dokonalosti
okonalosti archetypu, a pritom
zachovaČ iskru
ru invencie êi jedineênosti.
iittala.com
Kähler: obüúbený dánsky riad
«Hammershøi» poêas tejto jari vyzdobil
kkrehký
hký kkvetinový
i ý ornament «Poppy».
P
kahlerdesign.com
g
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