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Doplňovačky
pre začiatočníkov
i pokročilých

„Súlad estetiky a funkcie v jednoduchých
tvarových riešeniach.“
Mechanický mlynček na koreniny, soľ alebo bylinky
Bud od AD HOC vzdialene pripomína pästný klin.
Šikovne padne do ruky a navyše dobre vyzerá. Sošne
vyformovaná silueta dotvorí prestieranie nenútenou
gráciou, umocnenou triezvym výberom materiálov.
Súdkový tvar mlynčeka so zrezaným vrcholkom
má však ešte ďalší význam. Keď sa nepoužíva, má
spočinúť vo vodorovnej polohe na zrezanej strane
a chrániť tak drahocenný obsah pred slnečným
žiarením. Mlecia hlavica je z extrémne pevnej keramiky,
v prípade bylinkového modelu využíva systém
PreciseCut, ktorý miesto neľútostného drvenia používa
sekanie. Vďaka tomu lepšie vynikne aróma mletých
ingrediencií, napríklad rasce, fenikla, koriandra, čili,
zázvoru alebo semien horčice. www.adhoc-design.de

Na frankfurtskom veľtrhu spotrebného tovaru
sa vystavovatelia doslova predháňajú v tom,
aby predviedli trendy aj výsledky čerstvých
inovácií v úžitku, materiáloch a technológiách
doplnkov do domácnosti.

S výstavnou plochou 578 000 m2 patrí
veľtržný komplex vo Frankfurte nad Mohanom k najväčším v Európe. Každú jar
ho do posledného centimetra vypĺňa Ambiente - najdôležitejší veľtrh spotrebného
tovaru na svete. Predstavte si jedenásť
superhál s nekonečnými kilometrami
uličiek, lemovaných kobercami v hustej
spleti výstavných stánkov, plných nožíkov,
panvíc, metiel, sviečok, bižutérie, pohárov
a keramiky, umelohmotných kvetín či
vianočných ozdôb... skrátka babylon doplnkov od výmyslu sveta. Návšteva takej
obrovskej výstavy znamená dosť aj pre
otrlých, a tak - aby sme vás ušetrili námahy - vyzbrojení pohodlnými topánkami,
jasnozrivým úsudkom i radarom citlivým
na horúce trendy sme sa Ambiente vydali
navštíviť. Osobne sme pre vás poobzerali,
poobchytkávali a vyskúšali všetko dobré,
čo dnes produkcia spotrebného tovaru
ponúka. Drobnú ochutnávku toho najzaujímavejšieho prinášame v nasledujúcej
reportáži.
Podujatie Ambiente sa uskutoční opäť
o rok, od 12. do 16. februára 2016. Ešte
predtým sa však oplatí navštíviť jeho menšie dvojča: sezónny veľtrh spotrebného tovaru Tendence, ktorý to na výstavisku vo
Frankfurte „rozbalí“ na prelome augusta
a septembra tohto rok. Čo iné vyžaduje nadčasová elegancia, ak nie tenučký pásik zlata? Porcelánová súprava Line of
www.ambiente.messefrankfurt.com, Gold zhmotňuje to najlepšie z tradície slávnostného, no v žiadnom prípade nie afektovaného
prestierania. Decentný „vzor – nevzor“ vytvorila Laura Straßer ako zlatú linku, obkreslenú okolo
www.tendence.messefrankfurt.com
okrajov misiek či záhybov tanierov. Nemecký producent KAHLA Thüringen Porzellan si okrem
triezveho pôvabu dal záležať ešte na jednom detaile súpravy Line of Gold. Ako súčasť cenami
ovenčenej kolekcie Magic Grip vynikne „bezpečnosťou“ a nehlučnosťou pri používaní, pretože
bola doplnená protišmykovým pásikom silikónu, zapusteným do podstavy na spodnej časti
porcelánu. www.kahlaporzellan.com

„Sústredené naplnenie elegancie
a diskrétneho prepychu.“
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„Zmyselné
ženské
krivky ako
inšpirácia pre
empatické
formy
predmetov.“

„Tlmená farebnosť: pochúťkové
odtiene s pudrovým nádychom.“
Dánsky bytový textil ELVANG DENMARK obohatila čerstvá kolekcia diek, vankúšov
a šálov Summer Rocks. Na ich výrobu sa používa špeciálna bavlna typu „pima“,
kráľovná medzi všetkými bavlnami, ktorá vďaka ideálnym pestovateľským
podmienkam v údoliach Peru získava vlastnosti mimoriadnej jemnosti a žiarivosti.
Precízny spôsob tkania Summer Rocks dáva kolekcii sýtu, graficky pôsobivú
textúru. Jej jemný reliéf umocňuje sezónny výber „letnej“ farebnosti - odtiene
béžovej, ružovej, smaragdovozelenej, koralovej alebo belasej. www.elvang.net

V histórii dánskych kráľovských sklárni HOLMEGAARD
zohral významnú úlohu Per Lütken, autor tisícok sklených
kreácií a jeden z najskúsenejších remeselných majstrov.
Medzi bestsellery spoločnosti HOLMEGAARD patrí aj jeho
nápojová súprava Idéelle, ktorú charakterizujú zmyselné
krivky či elegantne vyhrnutý okraj. V roku 2000 sa Perova
dcéra Malene Lütken rozhodla vzdať otcovi poctu
a doplnila súpravu o bruchatú karafu na vodu alebo víno.
Priezračne číre krištáľové sklo plynie v ladných líniách,
aby vyvrcholilo vo zvlnenej „korunke“ ústia s praktickým
zúžením (zabraňujúcim vyliatiu kociek ľadu či kúskov
citrónu). Túto sezónu sa karafa Idéelle začala vyrábať
v reedícii s objemom 1,1 litra. www.holmegaard.com
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