MODERN GLASS

Kolekcja zaprojektowana z pasją:
nowe spojrzenie na szkło
Kolekcja Modern Glass to przede wszystkim
historia poszukiwania archetypowej formy
oświetlenia. Kształtu, który, choć pozostaje
przyjaźnie znajomy, wnosi świeże spojrzenie.
– Na początku obserwowaliśmy grę światła
na szkle. Okazało się, że najciekawsze efekty
można uzyskać przy użyciu prostych form tuby
czy stożka. Szkło o odpowiedniej grubości
pozwala światłu delikatnie opływać powierzchnię
oprawy – mówi o projekcie Jakub Janďourek,
jeden z projektantów.

Linia Modern Glass powstała we współpracy
z Czeskim biurem projektowym DECHEM.
Kolekcja zdobyła tytuł must have podczas
Łódź Design Festival 2017.
W tym roku linię Modern Glass uzupełniają
nowe kinkiety oraz wiszące kompozycje.

DECHEM studio — Michaela Tomiskova, Jakub Jand’ourek
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Odkryj nową odsłonę
kolekcji Modern Glass.
AQForm
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Klasyka i nowoczesność
W kolekcji Modern Glass nowoczesność
spotyka się z klasyką. Klosze są wytwarzane
ręcznie według oryginalnej, ponad stuletniej
technologii. Ręka rzemieślnika powoduje,
że każda oprawa ma swój niepowtarzalny

Subtelna ozdoba
Szkło jest jednym z najwdzięczniejszych materiałów jakie można wykorzystać, aby oprawa
oświetleniowa stała się ozdobą domu. Dlatego
we współpracy z czeskim studiem wzornictwa
DECHEM stworzyliśmy kolekcję Modern Glass.
Wnętrze opraw stanowi minimalistyczny, aluminiowy element, zewnętrze – ręcznie produkowane
klosze z wysokiej jakości czeskiego szkła. Dzięki
temu kolekcja Modern Glass to nie tylko praktyczne oświetlenie ale też swoiste dzieło sztuki.
Można łatwo wybierać pomiędzy dostępnymi
kształtami kloszy, teksturami szkła, wykończeniami
a nawet pomiędzy różnymi typami źródeł światła.
Każda z kombinacji gwarantuje unikalny efekt.
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charakter. Wnętrze stanowią aluminiowe
elementy o minimalistycznej formie. Dzięki
dostępnym trzem typom źródeł światła można
uzyskać zróżnicowane efekty oświetleniowe.

W kolekcji Modern Glass
nowoczesność spotyka
się z klasyką.

AQForm
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Version with a white
interior and neutral
colour temperature
(4000K) gives more
activating to our body
light. That’s why it
works well in offices
and workspaces. In the
version with a golden
interior, the light is
gently warmed by the
colour of the varnish
from which it reflects.
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Odkryj kolekcję Modern Glass
		 ręcznie wytwarzane szkło
		 3 kształty kloszy (Tube, Barrel, Flared)
		 2 tekstury szkła (gładka i romb)
		 2 kolory szkła (transparentne i dymione)
		 3 typy montażu: natynkowy, wiszący oraz nowość – kinkiet
		
nowość – wiszące kompozycje
		 3 typy źródeł światła = 3 typy emisji światła
		 5 podstawowych kolorów wewnętrznego elementu
		 www.aqform.com/modernglass
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