
Paradigmy 
prestierania

Kultúra stolovania fascinuje nielen ustáleným súborom 
zmysluplných pravidiel, ale aj varia nými obmenami, 

ktorými ich dizajnéri neustále, vždy nanovo interpretujú.
Pripravil: Michal Lalinský
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Kahla: dizajnérka Barbara Schmidt rozohrala svoju 
kolekciu riadu Homestyle v zdržanlivých naturálnych 
farbách ako «prírodná bavlna», «atlantická modrá», 
«púštny piesok» a « ervená siena». kahlaporzellan.com
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Alessi: príbor «Santiago» pod a architekta Davida 
Chipperfielda nezaprie koncep né architektonické 
premýš anie v proporciách, líniách a redukciách objemov. 
alessi.com

Rig-Tig: drobné kuchynské spotrebi e získali 
pozaob ovaný dizajnérsky vzh ad, ktorý 
vo svojej prívetivosti a roztomilosti 
evokuje detské hra ky. rig-tig.com

LeCreuset: klasická kanvica na aj «Traditional» 
je vyrobená z poctivej kameniny, ktorá aju prospieva 

svojou teplotnou dynamikou. Sú asne je dostato ne odolná 
vo i ajovým škvrnám i arómam. lecreuset.com

Stelton: žliabkovaný povrch a jemne kónickú 
siluetu pohárov «Pilastro» navrhol Kana an 

Francis Cayouette. stelton.com

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

skali 

j
svojo

DDiesel Living + Seletti:
jemné environmentálne 
upozornenie zaznieva 
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Bodum: nová kolekcia porcelánového riadu 
«Blå» pracuje s priamo iarou estetikou, totál-
nym úžitkovým nasadením, a predovšetkým 
nad asovým štýlom. bodum.com

Villeroy&Boch: jemne asymetrický okraj aj dramatická 
hutnos  porcelánovej novinky «Newmoon» vychádza z inšpi-

rácie Mesiacom, presnejšie jeho nástoj ivej estetiky po as novu. 
villeroyboch-group.com, nastol.sk

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

Bosch: príru ný hriankova  
z novej kolekcie domácich spot-

rebi ov Bosch má nielen pre-
pracovaný vzh ad nevtieravej 
elegancie, ale aj celý rad uži-

to ných funkcií (napríklad au-
tomatické centrovanie pe iva, 

sklápací držiak, režim rozmra-
zovania alebo opätovného ohre-

vu). bosch-home.com/sk

Fissler: povrch týchto panvíc pokrýva 
špeciálny materiál Adamant, ktorý 

je «tvrdý ako kame ». fissler.com

Hem: disk masívneho dubového 
dreva poslúži ako banálna misa 

na ovocie «O». Návrh v dvoch ve kostiach 
vyhútal Mark Braun. hem.com

Bosch: príru ný hriankova  
z novej kolekcie domácich spot-

rebi ov Bosch má nielen pre-
pracovaný vzh ad nevtieravej 
elegancie, ale aj celý rad uži-

o ných funkcií (napríklad au-
tomatické centrovanie pe iva, 

klápací držiak, režim rozmra-
ovania alebo opätovného ohre-

vu). bosch-home.com/sk/
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Fissler: povrch týchto panvíc pokrýva
špeciálny materiál Adamant, ktorý 

je «tvrdý ako kame ». fissler.comf
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Hay: strohé obrúsky «Contour» z bavlnenej 
tkaniny sú obšité kontrastným stehom. hay.dk

knIndustrie: v príbore «801» zažíva svoju 
renesanciu materiálová kombinácia antikora 
a živi ného plastu, taká ob úbená v šes desia-
tych a sedemdesiatych rokoch. knindustrie.it

Nespresso: kapsulový magnát Nespresso 
v as uviedol na nadchádzajúcu letnú sezónu 

osviežujúcu edíciu «Barista Creation». 
Prepracované kávové zmesi «Freddo Delica-

to» a «Freddo Intenso» boli vyvinuté 
s cie om zaisti  dokonalú chu  adových káv. 

nespresso.com

AdHoc: jubilujúci dvadsa pä ro ný mlyn ekový 
odborník vyvinul inovatívnu technológiu Precise-
Cut®, ktorá vybrané koreniny namiesto drvivého 

mletia pokrája, a dá tým vyniknú  ich najjemnejším 
chutiam i arómam. adhoc-design.de

knIndustrie: v príbbore «801» zažíva svoju 
renesanciu materiáloová kombinácia antikora 
a živi ného plastu, taaká ob úbená v šes desia-
tych a sedemdesiatychh rokoch. knindustrie.it

Nespreresssso:o: kkakak pspsppsululululovovový ýý ý mamamam gngngnátátá NNesesppp
vv asas uuviviededolol nnaa nanadcdcháháádzdd ajjjúcu leletnt ú sesez

ososososviviviviežežežežujujujujúcúcúcúcu uu u edededdícícícíciuiuiuiu «BaBaririists a CCrCreaaeatititi
PrPrepepracocovavané kávové zmesi «Freddddddo De

tototo» » » a a a «F«F«FFrereddddddoo InInIntetensnso»o» bbbolloliii vyvy ivivi
s s ss ccicicieee omomom zzzaiaiaiststtiii ddokokononalalúú chchc uu adadovovýcýchh 

pnesppressop
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Ritzenhoff: zo zberate ských pohárov zna ky 
Ritzenhoff sa stal kult. Aj tento rok pribudli 
alšie krištá ové kúsky so zlatistou serigrafiou, 

napríklad zvodné flauty «Champus». ritzenhoff.com

Sambonet: misy a pod-
nosy «na stopke» boli in-
špirované dvorom Má-
rie Antoinetty. Oce ové 
asti sú upravené zla-
tistým povlakom PVD, 
«stopky» zas tvoria blo-
ky syntetickej živice. 
sambonet.it

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

Rosenthal: tlmená 
farba porcelánovej série 
«Mesh Mountain» vy-
chádza z rafinovaných 
sivastých odtie ov hôr. 
rosenthal.de

Bitossi: dekonštruovanou a antikizujúcou 
tvarovou syntaxou nových váz «Colonne» 
(dizajn Quincoces-Drago) sa do sú asnos-
ti prenáša postmoderné archívne dedi stvo 

zna ky Bitossi. bitossiceramiche.it

Eva Solo: lis na cesnak z no-
vej edície nástrojov «Green Tools», 
ktorých rukoväti sú vyrobené zo 
špeciálneho pšeni ného kompozitu. 
Environmentálne udržate ný ma-
teriál spotrebuje až o 50 % menej 
plastu. evasolo.com

ti prenáša postmoderné archívne dedi stvo 
zna ky Bitossi. bitossiceramiche.it

Solo: lis na cesnak z no-
dície nástrojov «Green Tools», 
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pt.com
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Ghidini 1961: rukopis Richarda Huttena, autora 
mosadzného podnosu «Double-O», spoznáte pod a 
prízna ných rukovätí v tvare anuloidu (kruhového 
prstenca). ghidini1961.com

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

Normann Copenhagen: slávne oce ové misy «Krenit» 
(ikona škandinávskeho dizajnu z pä desiatych rokov) boli 

obohatené o nové farby. normann-copenhagen.com

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

Fo
to

: E
rik

 L
ef

va
nd

er

extra STOLovanie.indd   99extra STOLovanie.indd   99 15. 6. 2020   18:52:3415. 6. 2020   18:52:34



100 Atrium 3/2020 atriummagazin.sk  Extra STOLOVANIE

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

Tom Dixon: súbor dekoratívnych objektov 
«Press» sa spolieha na propor ný extrémizmus. 

Vázy a misy tejto kolekcie využívajú najhrubšiu 
možnú dimenziu priemyselne spracovaného 

lisovaného skla. tomdixon.net

Iittala: jedálenský riad «Raami» navrhol 
majster neutrálneho tvaroslovia Brit Jasper 
Morrison. Aj v tomto prípade sa dokázal 
priblíži  k dokonalosti archetypu, a pritom 
zachova  iskru invencie i jedine nosti. 
iittala.com

Brabantia: plechová nádoba 
na pe ivo v mystickom odtieni «Pine Green». 

brabantia.com

Kähler: ob úbený dánsky riad 
«Hammershøi» po as tejto jari vyzdobil 
krehký kvetinový ornament «Poppy». 

kahlerdesign.com
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