
 

Koncern Design Studio  

představuje projekt  

Lasvit Crystal Wall 

 

Koncern Design Studio (Jiří Přibyl a Martin Imrich) se prezentuje unikátním 

sklářským projektem, navrženým pro společnost Lasvit.  

Lasvit Crystal Wall (LCW) je originální stavebnicový systém křišťálových 

komponentů s předem definovanými variantami vzorů, s vysokým estetickým 

účinkem. Ten představuje novou a kvalitativně ojedinělou variabilní instalaci 

na pomezí architektury a volného umění. LCW, to je absolutně nová cesta při 

řešení luxusních a reprezentativních interiérů jakéhokoli typu, která se ovšem 

nezříká tradice ve způsobu aplikace skla v československé reprezentativní 

architektuře 60. a 70. let minulého století. 

 Koncern při tvorbě designu produktu využíval digitálně se opakující 

strukturální vzor. Stěna ze skleněných křišťálových segmentů tak vzdáleně 

připomíná starobylé dekorační vzorce a postupy při tvorbě kovaných mříží na 

středověkých hradech. Z jednoduchých (dvou základních a tří krajových či 

rohových křišťálových) prvků je možno vytvořit kombinace cca. dvaceti vzorů, 

puristicky geometrizujícími strukturami počínaje a bohatými dekorativními 

vzory konče. Také škála výtvarných předobrazů LCW je velmi široká - od  

modernistické abstrakce po variace na staré orientální motivy. Další významný 

vizuální prvek představuje barevnost. LCW je vytvářena buď v tradiční, čistě 

transparentní verzi nebo elegantní verzi křišťál s pokovem ve čtyřech barvách. 

 Tři základní typy nosných struktur umožňují vytvářet osobité dekorativní 

struktury aplikovatelné jak na menší části interiérů, tak v rámci monstrózních 

projektů. Typickým využitím pro tento výrobek se zesílenou nosnou strukturou 

se tak může stát například stěna procházející přes několik pater lobby ve 

výškových budovách. 



 Všechny vzory je možné stavět jak volně do prostoru, tak je aplikovat 

v jednostranné verzi na stěnu.  

 Při prostorovém využití lze navíc použít i zesílené nosné stěny z ocele. 

Estetická funkce tak ještě dodá výrobku charakter reálných mříži a fakticky tím 

oddělí dva prostory v architektuře. 

 

 

 

 Spolupráce Koncern design studia s Lasvitem začal zhruba před rokem 

a již během takto krátké doby vznikl reálný, široce aplikovatelný výrobek. 

Projekt Lasvit Crystall Wall byl s velkým úspěchem poprvé představen 

odborné veřejnosti letos na jaře v Miláně na Zona Tortona. Dále byl 

prezentován na výstavách v Makau, Hong Kongu, 100% design v Londýně, 

Designblok v Praze.  Výrobek má velký obchodní úspěch a první dokončené 

interiéry budou již na konci roku 2010.   

 Spolupráce s Lasvitem si velmi vážíme právě proto,  že v Čechách je jen 

velmi málo firem, které pochopily, že design je v určitých oborech hlavní 

marketingový nástroj a progresivní výrobek je největší hodnotou firmy. 

Předpokládáme, že spolupráce s Lasvitem bude mít dlouhodobý charakter,  již 

v současnosti připravuje navazující projekty. 
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