
Hľadanie dobrého dizajnu
text: Sláva Štefancová

Šesť dizajnérskych osobností a tri rovnaké otázky, ktoré sme im položili.

1. Dobrý dizajn je...
Taký, ktorý v prvom rade prežije. V minu-
losti bolo všetko limitované technológiami. 
V súčasnom období je priemyselná produkcia 
pružná a technológie umožňujú voľnosť a kre-
ativitu. Vzniká obrovské množstvo výrobkov. 
Konečný rozsudok vynesie trh a život výrobu 
v reálnom svete. Sú bestsellery, ktoré sa dobre 
predávajú a potom sú stálice, ktoré sa stanú 
ikonou. Čas najlepšie preverí a v nábytku 
a dizajne to platí dvojnásobne. 

2. Ktorý produkt z vašej 
dielne je vašou srdcovkou?
Skôr by som povedal, že sú žánre, ktoré ma 
bavia viac a menej. V súčasnej dobe sa interiéry 
navrhujú na mieru formou krajčírskeho saló-
nu, kde sa všetko šije na mieru podľa predstáv 
klienta. Mám rad klasické žánre, elementárne, 
ako stolička či komoda. Tieto veci navrhujem 
celý život dookola s radosťou. Čím je predmet 
jednoduchší, tým je to pre mňa väčšia výzva, 
pretože sa pracuje s jednoduchšími výrazovými 
prostriedkami a výsledok je veľmi blízky funkč-
nej plastike. Možnosť navrhnúť sedačku alebo 
kreslo je pre mňa sviatkom. 

3. Aký bude rok 2016 
Ivana Čobeja?
Bude veľmi pracovný, to je už teraz zjavné. 
Nábytkárčina a interiéry sú priamo previaza-
né so stavebníctvom. Po kríze je tu opäť vlna 
optimizmu, keď ľudia investujú peniaze. Čaká 
nás toho veľa – nové portfólio výrobkov, po 
dlhšom čase aj komplexnejší katalóg s kom-
pletnou ponukou nábytku. Pomedzi to projekty 
individuálnych rodinných domov a hotely. 
Máme pripravené výstavy v Nitre, niečo aj 
v zahraničí. Tým, že pracujeme pre náročného 
klienta, museli sme výrobu od kusového nábyt-
ku prispôsobiť výrobe nábytku na mieru, takže 
posilňujeme vo firme úseky, ktoré umožňujú 
pružnosť a riešenie atypických interiérov.

1. Dobrý dizajn je...
Podľa mňa hlavne nadčasový a originálny.

2. Ktorý projekt z vašej 
dielne je vašou srdcovkou? 
Určite svietidlá Memory inšpirované nafúknutý-
mi balónmi, či najnovšie svietidlá Night Birds, 
ktoré rovnako ako Memory vyrába firma Brokis. 

3. Aký bude pre vás rok 2016?
Pokiaľ sa bude niesť v podobnom duchu a tempe 
ako rok 2015, tak bude veľmi pestrý, trochu vy-
čerpávajúci, plný nových pracovných príležitostí 
a hlavne skúseností.

⊳ Konštrukcia Veľryby 
Vilmy je navrhnutá 
tak, aby udržala 
váhu aj väčších detí. 
Pohodlnú manipuláciu 
s týmto milým 
doplnkom zaručujú 
kolieska v prednej 
časti. 
Dizajn: villo.in, ponúka 
Designspot
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bývanie › detská izba

Misia: 
Hravosť

▲ Za textilný objekt 3k – hraciu deku, domček a bunker 
v jednom, získala v roku 2013 slovenská firma prestížne 
ocenenie Red Dot Design Award. 
Dizajn: Michal Staško pre Tuli

⊳ Farebný 
akcent nesmie 
v detskej izbe 
chýbať. Prečo 
nie napríklad 
v podobe žltej 
lampy Unfold 
so silikónovým 
tienidlom?
Dizajn: Form Us 
With Love pre 
Muuto

⊲ Vysoký rastúci stôl 
nemeckej výroby 

prežije s vaším 
potomkom celý 

školský život. Tento 
systém bol vyvinutý 

v spolupráci 
s ortopédmi, rodičmi 

aj deťmi. 
Dizajn: Moll, ponúka 

Merito

▲ Dizajnéri porcelánu 
berú svoju prácu 

občas s nadhľadom, 
ako inak by mohol 

vzniknúť detský 
porcelánový set 

Happy Frederyk?
Dizajn: Multiple Choise, 

ponúka Bonami

▲ Deti trávia veľa času 
hraním sa na zemi. 
Švajčiarska korková 
podlaha LICO sa vyrába 
v dvoch verziách – 
PRINTCOROK prináša 
nekonečné možnosti 
digitálnej tlače, 
napríklad aj s detským 
dekorom zvierat.
Dizajn: LICO, ponúka 
Floor® Experts

⊳Závesný hojdací kôň funguje ako hojdačka a hračka 
v jednom. Vďaka lanám ho môžete zavesiť zo stropu.
Dizajn: j.i.p.

⊳ Multifunkčný stôl 
s ergonomickou 
stoličkou, 
oboje vyrobené 
z ohýbaného dreva, 
by nemali v detskej 
izbe chýbať.
Dizajn: Plan Creations

▲ Hravý koncept českej nábytkovej zostavy Fantasy, ktorej 
jednotlivé moduly možno ľubovoľne kombinovať, ocenila aj porota 
Red Dot Design Award pre rok 2014. 
Dizajn: In-house design pre MY DVA group

⊲ Zoznámte sa 
pánom Inka. Mäkký 

priateľ v podobe 
hada je vyrobený zo 

100-percentnej bavlny.
Dizajn: Ferm Living

 ⊲ Zo semestrálnej práce Alice 
Raticovej z Katedry grafiky a iných médií 

vznikla knižka o tučniakovi, ktorá inšpirovala 
novú kolekciu detského oblečenia Mile.

Dizajn: Egreš + Mile

▲ Vešiak Mravčiar Fero 
je vyrobený z brezovej 
preglejky a drevených 
kolíkov. Slovenskú 
verejnosť zaujal na 
výstave Nábytok 
a bývanie 2015.
Dizajn: FEPA Pavol 
Ferianec, ponúka 
Designspot

text Sláva Štefancová foto archív firiem

Dostatočná svetlá výška miestnosti, 
správny rozmer postele, minimum 
nebezpečných hrán, svetlo dopadajúce 
na stolík zo správnej hrany – malých 
obyvateľov detskej izby nič z tohto 
nezaujíma. Starosti ponechávajú rodičom 
a radšej sa tešia zo vzorov, farieb, 
štruktúr a prekvapení. Týmito darčekmi 
ich určite potešíte.

Dizajn: Ferm Living

Dizajn: Esprit Kids, ponúka Karki

Nápady na každý mesiac v roku 
teraz nájdete v novej knihe 
o aranžovaní, ktorej autorkami 
sú záhradné architektky 
a floristky Monika Vargová 
a Lenka Vargová z Ateliéru 
Papaver. Vďaka podrobným 
postupom vytvoríte krásne 
kvetinové aranžmány ako 
stvorené na rodinné oslavy 
alebo na spestrenie obyčajných 
dní. Pustite sa do tvorby, je to 
skvelý relax!
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exteriér › dekor

pripravila Jana Zajasenská v spolupráci s Ateliérom Papaver 
foto Ateliér Papaver, Valentína Nídelová

Čemerice (Helleborus sp.) potešia všetkých 
nedočkavcov, ktorí si chcú navodiť 
príjemnú atmosféru jari tak skoro ako sa 
len dá. Kvitnú už počas zimy, dokonca skôr 
ako snežienky a pre svoju nežnú krásu 
a zaujímavú, veľmi jemnú farebnosť, sa 
stávajú čoraz obľúbenejšie nielen ako súčasť 
záhonov, ale aj ako dekorácie do interiéru. 
Nádherne sa vynímajú v prútených 
košíkoch, hliníkových či kameninových 
nádobách alebo v skle. Je len na vás či 
ich nadekorujete v modernom alebo 
v rustikálnom štýle.

premeny 
ľadovej krásky

Kúsok lesa v miske
Potrebujeme:
keramickú nádobu,  3 korene čemerice, keramzit, univerzálny záhradný substrát, mach,  
pevnejší drôt, 3 šišky.
Postup práce:
Na dno nádoby nasypeme asi dvojcentimetrovú vrstvu keramzitu. Vložíme dnu tri čemerice 
a zvyšné diery vyplníme substrátom. Navrch poukladáme mach. Vyrobíme si zapichovaciu 
dekoráciu zo šišiek – každú šišku obtočíme drôtom, ktorý necháme na konci dlhý asi 10 cm. 
Takto pripravené šišky zapichneme medzi jednotlivé čemerice.

Krása za sklom
Potrebujeme:
malú čemericu, sklenenú nádobu, drobný 
umytý štrk, mach.
Postup práce:
Do skleného valca nasypemee štrk. Čemericu 
vyberieme z plastového kvetináča a substrát 
obalíme machom. Následne ju vložímee do 
skleného valca, tak aby nebolo vidno substrát. 

Nehasnúca žiara
Potrebujeme:
lucernu, malú kovovú nádobu, 
čemericu, keramzit, univerzálny 
záhradný substrát, mach.
Postup práce:
Na dno kovovej nádoby 
nasypeme centimetrovú vrstvu 
keramzitu. Vložíme dnu malú 
čemericu a zvyšok vyplníme 
substrátom, ktorý prekryjeme 
machom. Presadenú čemericu 
vložíme do dekoratívnej lucerny.
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Boris Klimek  
* 1984 
Slovenský dizajnér a umelec, ktorý sa venuje 
produktovému a interiérovému dizajnu. Vo svojej 
tvorbe sa snaží o hľadanie určitých príbehov 
a konceptuálnych presahov. V súčasnej dobe 
pôsobí v Prahe.

Ivan Čobej  
* 1962 
Hlavná dizajnérska osobnosť spoločnosti Brik a držiteľ 
Národných cien za dizajn. Jednou nohou umelec a akade-
mický sochár, druhou realista inklinujúci k minimalizmu. 
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bývanie › téma

Knižnica Tatry

Komoda Tanger
Stolička 

Fanny

Komoda  
Scala

Komoda Scala

Čalúnený nábytok 
ELEMENT pre firmu 

mminterier

Svietidlá NIGHT BIRDS pre Brokis

Svietidlá MEMORY pre Brokis

Stojan na šperky MONOLITH 
pre Fain Wood



1. Dobrý dizajn je...
Keď na produkte nič nezvyšuje, ani mu nič nechýba. Vyváže-
nosť funkcie a estetiky.

2. Ktorý projekt z vašej dielne je 
vašou srdcovkou?
Balloons a Mona kolekcia.

3. Aký bude váš rok 2016? 
Plný prekvapení a osobného naplnenia.

Nápady na každý mesiac v roku 
teraz nájdete v novej knihe 
o aranžovaní, ktorej autorkami 
sú záhradné architektky 
a floristky Monika Vargová 
a Lenka Vargová z Ateliéru 
Papaver. Vďaka podrobným 
postupom vytvoríte krásne 
kvetinové aranžmány ako 
stvorené na rodinné oslavy 
alebo na spestrenie obyčajných 
dní. Pustite sa do tvorby, je to 
skvelý relax!
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exteriér › dekor

pripravila Jana Zajasenská v spolupráci s Ateliérom Papaver 
foto Ateliér Papaver, Valentína Nídelová

Čemerice (Helleborus sp.) potešia všetkých 
nedočkavcov, ktorí si chcú navodiť 
príjemnú atmosféru jari tak skoro ako sa 
len dá. Kvitnú už počas zimy, dokonca skôr 
ako snežienky a pre svoju nežnú krásu 
a zaujímavú, veľmi jemnú farebnosť, sa 
stávajú čoraz obľúbenejšie nielen ako súčasť 
záhonov, ale aj ako dekorácie do interiéru. 
Nádherne sa vynímajú v prútených 
košíkoch, hliníkových či kameninových 
nádobách alebo v skle. Je len na vás či 
ich nadekorujete v modernom alebo 
v rustikálnom štýle.

premeny 
ľadovej krásky

Kúsok lesa v miske
Potrebujeme:
keramickú nádobu,  3 korene čemerice, keramzit, univerzálny záhradný substrát, mach,  
pevnejší drôt, 3 šišky.
Postup práce:
Na dno nádoby nasypeme asi dvojcentimetrovú vrstvu keramzitu. Vložíme dnu tri čemerice 
a zvyšné diery vyplníme substrátom. Navrch poukladáme mach. Vyrobíme si zapichovaciu 
dekoráciu zo šišiek – každú šišku obtočíme drôtom, ktorý necháme na konci dlhý asi 10 cm. 
Takto pripravené šišky zapichneme medzi jednotlivé čemerice.

Krása za sklom
Potrebujeme:
malú čemericu, sklenenú nádobu, drobný 
umytý štrk, mach.
Postup práce:
Do skleného valca nasypemee štrk. Čemericu 
vyberieme z plastového kvetináča a substrát 
obalíme machom. Následne ju vložímee do 
skleného valca, tak aby nebolo vidno substrát. 

Nehasnúca žiara
Potrebujeme:
lucernu, malú kovovú nádobu, 
čemericu, keramzit, univerzálny 
záhradný substrát, mach.
Postup práce:
Na dno kovovej nádoby 
nasypeme centimetrovú vrstvu 
keramzitu. Vložíme dnu malú 
čemericu a zvyšok vyplníme 
substrátom, ktorý prekryjeme 
machom. Presadenú čemericu 
vložíme do dekoratívnej lucerny.

3 Katarína Beličková a Štefan Nosko 
* 1984 a 1986
Dvojica spolu od roku 2011 tvorí štúdio MEJD zamerané na kreatívny pro-
duktový dizajn vo svojej čírej pôvodnej podobe. Ako prví slovenskí zástupco-
via vystavovali v roku 2014 na Designjunction počas London Design Festival.
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Lampy Jar

Kolekcia Gymnasics furniture

⊳ Konštrukcia Veľryby 
Vilmy je navrhnutá 
tak, aby udržala 
váhu aj väčších detí. 
Pohodlnú manipuláciu 
s týmto milým 
doplnkom zaručujú 
kolieska v prednej 
časti. 
Dizajn: villo.in, ponúka 
Designspot
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bývanie › detská izba

Misia: 
Hravosť

▲ Za textilný objekt 3k – hraciu deku, domček a bunker 
v jednom, získala v roku 2013 slovenská firma prestížne 
ocenenie Red Dot Design Award. 
Dizajn: Michal Staško pre Tuli

⊳ Farebný 
akcent nesmie 
v detskej izbe 
chýbať. Prečo 
nie napríklad 
v podobe žltej 
lampy Unfold 
so silikónovým 
tienidlom?
Dizajn: Form Us 
With Love pre 
Muuto

⊲ Vysoký rastúci stôl 
nemeckej výroby 

prežije s vaším 
potomkom celý 

školský život. Tento 
systém bol vyvinutý 

v spolupráci 
s ortopédmi, rodičmi 

aj deťmi. 
Dizajn: Moll, ponúka 

Merito

▲ Dizajnéri porcelánu 
berú svoju prácu 

občas s nadhľadom, 
ako inak by mohol 

vzniknúť detský 
porcelánový set 

Happy Frederyk?
Dizajn: Multiple Choise, 

ponúka Bonami

▲ Deti trávia veľa času 
hraním sa na zemi. 
Švajčiarska korková 
podlaha LICO sa vyrába 
v dvoch verziách – 
PRINTCOROK prináša 
nekonečné možnosti 
digitálnej tlače, 
napríklad aj s detským 
dekorom zvierat.
Dizajn: LICO, ponúka 
Floor® Experts

⊳Závesný hojdací kôň funguje ako hojdačka a hračka 
v jednom. Vďaka lanám ho môžete zavesiť zo stropu.
Dizajn: j.i.p.

⊳ Multifunkčný stôl 
s ergonomickou 
stoličkou, 
oboje vyrobené 
z ohýbaného dreva, 
by nemali v detskej 
izbe chýbať.
Dizajn: Plan Creations

▲ Hravý koncept českej nábytkovej zostavy Fantasy, ktorej 
jednotlivé moduly možno ľubovoľne kombinovať, ocenila aj porota 
Red Dot Design Award pre rok 2014. 
Dizajn: In-house design pre MY DVA group

⊲ Zoznámte sa 
pánom Inka. Mäkký 

priateľ v podobe 
hada je vyrobený zo 

100-percentnej bavlny.
Dizajn: Ferm Living

 ⊲ Zo semestrálnej práce Alice 
Raticovej z Katedry grafiky a iných médií 

vznikla knižka o tučniakovi, ktorá inšpirovala 
novú kolekciu detského oblečenia Mile.

Dizajn: Egreš + Mile

▲ Vešiak Mravčiar Fero 
je vyrobený z brezovej 
preglejky a drevených 
kolíkov. Slovenskú 
verejnosť zaujal na 
výstave Nábytok 
a bývanie 2015.
Dizajn: FEPA Pavol 
Ferianec, ponúka 
Designspot

text Sláva Štefancová foto archív firiem

Dostatočná svetlá výška miestnosti, 
správny rozmer postele, minimum 
nebezpečných hrán, svetlo dopadajúce 
na stolík zo správnej hrany – malých 
obyvateľov detskej izby nič z tohto 
nezaujíma. Starosti ponechávajú rodičom 
a radšej sa tešia zo vzorov, farieb, 
štruktúr a prekvapení. Týmito darčekmi 
ich určite potešíte.

Dizajn: Ferm Living

Dizajn: Esprit Kids, ponúka Karki

Lucie Koldová  
* 1983 
Dizajnérka roka 2012 podľa Czech Grand Design, súčasná kráľovná 
českých svietidiel a umelecká riaditeľka českej sklárskej firmy Brokis.  
Pôsobí v Paríži aj Bruseli, kde sa stala kreatívnou riaditeľkou štúdia Per/Use.

Závesné svietidlo Capsula pre Brokis

Svietidlá Mona pre Brokis

Sedačka Corques pre Per/Use

Kolekcia Lightline pre Brokis

Stolička Chobotnica

Knižnica 
Twist me!

1. Dobrý dizajn je...
Podľa nás vtedy, keď produkt zahŕňa funkčnosť, estetiku a myšlienku. 
Každý tento pojem sa vníma inak, ale my si myslíme, že tieto aspekty 
sú dôležité, aby človek vnímal daný predmet a našiel si k nemu vzťah. 
Veľa veci sa robí štýlom generovať čo najväčší zisk, ale neuvažuje sa 
o pridaných hodnotách, ktoré zákazníkovi uľahčia a spríjemnia život 
nielen pragmaticky, ale aj v rovine príbehu. 
 
2. Ktorý projekt z vašej dielne je vašou 
srdcovkou?
Každý jeden. Nemáme favoritov, lebo každý jeden produkt a pro-
jekt prešiel našimi rukami, strávili sme nad nim kopec času a energie. 
Proces vývoja je u každého predmetu iný, či už pracujeme so sklom, 
drevom alebo kovom, ale pri všetkom je rovnaké, že začínate od nuly 
a postupne sa to vyvinie až do finále. Takže si vážime každú jednu 
prácu a produkt, na ktorom sme pracovali.

3. Ako bude vyzerať váš rok 2016?
Začiatkom roka pripravujeme novu kolekciu svietidiel, ktoré sa vo 
februári prvýkrát predstavia na veľtrhu Ambiente v Nemecku, kde sa 
budú prezentovať stovky svetových firiem, medzi ktoré sme boli vybraní 
v rámci sekcie Next, zameranej na mladé začínajúce značky. Tam pred-
stavíme spoluprácu so slovenskou firmou FOSALI®, ktorá sa zaoberá 
osvetlením. Vystavené budú dve nové kolekcie, na ktoré sa momentálne 
plne sústredíme. Verime však, že celý rok 2016 prinesie množstvo zaují-
mavých projektov a spoluprác, ktoré nás opäť posunú ďalej.

bývanie › téma



1. Dobrý dizajn je...
Dobrý dizajn je u mňa ten, ktorý sa aj o 10 – 20 rokov stále 
predáva a je konkurencieschopný, to znamená nadčasový.

2. Ktorý produkt z vašej dielne je 
vašou srdcovkou?
Samozrejme 3K od firmy Tuli, s ktorým sme získali zopár 
ocenení, to je taká srdcovka a prelomový produkt, čo 
sa týka mojej tvorby. Mám ešte jednu čerstvú srdcovku, 
a tou sú stoly a stoličky od firmy Karpiš. Tieto dve veci 
spája jeden spoločný motív, a to je tradičné slovenské 
remeslo, či už ide o šitie alebo o prácu s drevom.

3. Aký bude rok 2016 Michala Staška?
Dobrá otázka. Verím, že bude rovnako plodný a prínosný 
ako bol rok 2015 alebo veľmi úspešný rok 2014. Spoluprác je 
dosť, slovenské firmy si začínajú uvedomovať dosah dizajnu 
a to, že dobrý dizajn nie je len nejakou manierou, ale aj dôleži-
tým nástrojom pri marketingu a predaji produktu. Pripravu-
jem novú kolekciu a prezentáciu v Nitre v spolupráci s firmou 
Karpiš, kde sa uvidíme v stánku aj v znamení slovenskej 
stoličky, na ktorú sa veľmi teším. Kolekcia slovenských stoli-
čiek povstala z popola – slovenská stolička tu bola odjakživa, 
skoro vymrela, ale podarilo sa nám ju vzkriesiť a som hrdý, že 
som pri tom mohol byť. Pokračuje aj spolupráca s Glass LPS. 
Dúfam, že zaujímavá bude spolupráca s firmou Baumit, 
s ktorou vyvíjam doplnky na fasády. Ostatné spolupráce sú 
rozpracované, ale nerád by som ich zakríkol. 

ATRIUM SK, s.r.o.  l  Lazovná 71  l  974 01 Banská Bystrica
www.atrium-sk.sk

Vyskúšajte domy noVej generácie

Váš splnený sen
o dokonalom býVaní

⊳ Konštrukcia Veľryby 
Vilmy je navrhnutá 
tak, aby udržala 
váhu aj väčších detí. 
Pohodlnú manipuláciu 
s týmto milým 
doplnkom zaručujú 
kolieska v prednej 
časti. 
Dizajn: villo.in, ponúka 
Designspot

45SaB Stavebníctvo a bývanie44 SaB Stavebníctvo a bývanie

bývanie › detská izba

Misia: 
Hravosť

▲ Za textilný objekt 3k – hraciu deku, domček a bunker 
v jednom, získala v roku 2013 slovenská firma prestížne 
ocenenie Red Dot Design Award. 
Dizajn: Michal Staško pre Tuli

⊳ Farebný 
akcent nesmie 
v detskej izbe 
chýbať. Prečo 
nie napríklad 
v podobe žltej 
lampy Unfold 
so silikónovým 
tienidlom?
Dizajn: Form Us 
With Love pre 
Muuto

⊲ Vysoký rastúci stôl 
nemeckej výroby 

prežije s vaším 
potomkom celý 

školský život. Tento 
systém bol vyvinutý 

v spolupráci 
s ortopédmi, rodičmi 

aj deťmi. 
Dizajn: Moll, ponúka 

Merito

▲ Dizajnéri porcelánu 
berú svoju prácu 

občas s nadhľadom, 
ako inak by mohol 

vzniknúť detský 
porcelánový set 

Happy Frederyk?
Dizajn: Multiple Choise, 

ponúka Bonami

▲ Deti trávia veľa času 
hraním sa na zemi. 
Švajčiarska korková 
podlaha LICO sa vyrába 
v dvoch verziách – 
PRINTCOROK prináša 
nekonečné možnosti 
digitálnej tlače, 
napríklad aj s detským 
dekorom zvierat.
Dizajn: LICO, ponúka 
Floor® Experts

⊳Závesný hojdací kôň funguje ako hojdačka a hračka 
v jednom. Vďaka lanám ho môžete zavesiť zo stropu.
Dizajn: j.i.p.

⊳ Multifunkčný stôl 
s ergonomickou 
stoličkou, 
oboje vyrobené 
z ohýbaného dreva, 
by nemali v detskej 
izbe chýbať.
Dizajn: Plan Creations

▲ Hravý koncept českej nábytkovej zostavy Fantasy, ktorej 
jednotlivé moduly možno ľubovoľne kombinovať, ocenila aj porota 
Red Dot Design Award pre rok 2014. 
Dizajn: In-house design pre MY DVA group

⊲ Zoznámte sa 
pánom Inka. Mäkký 

priateľ v podobe 
hada je vyrobený zo 

100-percentnej bavlny.
Dizajn: Ferm Living

 ⊲ Zo semestrálnej práce Alice 
Raticovej z Katedry grafiky a iných médií 

vznikla knižka o tučniakovi, ktorá inšpirovala 
novú kolekciu detského oblečenia Mile.

Dizajn: Egreš + Mile

▲ Vešiak Mravčiar Fero 
je vyrobený z brezovej 
preglejky a drevených 
kolíkov. Slovenskú 
verejnosť zaujal na 
výstave Nábytok 
a bývanie 2015.
Dizajn: FEPA Pavol 
Ferianec, ponúka 
Designspot

text Sláva Štefancová foto archív firiem

Dostatočná svetlá výška miestnosti, 
správny rozmer postele, minimum 
nebezpečných hrán, svetlo dopadajúce 
na stolík zo správnej hrany – malých 
obyvateľov detskej izby nič z tohto 
nezaujíma. Starosti ponechávajú rodičom 
a radšej sa tešia zo vzorov, farieb, 
štruktúr a prekvapení. Týmito darčekmi 
ich určite potešíte.

Dizajn: Ferm Living

Dizajn: Esprit Kids, ponúka Karki

A V G   S Y S T E M

+421 (0)915 838 572Bratislava: 

Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667

Košice: +421 (0)915 838 574

Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516
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info@avg-group.com

PRESKLENÉ FASÁDY, OKNÁ, DVERE,
INTERIÉROVÉ SYSTÉMY A ZIMNÉ ZÁHRADY

HLINÍK NEREZ CORTENBRONZMATERIÁL

PRESKLENÉ FASÁDY
KLASICKÉ 
A ŠTRUKTURÁLNE

DVERE OKNÁ INTERIÉROVÉ
SYSTÉMY

ZIMNÉ ZÁHRADY

bývanie › téma

Michal Staško  
* 1972

Ako prvý Slovák získal uznanie v rámci Red Dot Design 
Award v roku 2013. V tom istom roku sa stal držiteľom 
Krištáľového krídla v kategórii výtvarné umenie. Špecia-
lizuje sa primárne na produktový dizajn a venuje sa aj 
návrhom interiérov. 
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Jedálenský stôl Tenky pre firmu Karpiš

Hojdacie kreslo Praga 
pre firmu Krošlák

Redizajn jedálenskej 
stoličky PAFF pre 

firmu Karpiš
Jedálenský stôl Lejdy 
pre firmu Karpiš


