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Lasvit Crystal Walls – Koncern design studio for Lasvit 

 
Koncern Design Studio (Jiří Přibyl a Martin Imrich) se na Zoně Tortoně, 
kde se pravidelně představuje už od roku 2007, letos prezentuje 
unikátním sklářským projektem navrženým pro společnost Lasvit. Tato 
česká firma zaměřená na exkluzivní sklářské výrobky, které vycházejí 
z několikasetletého domácího mistrovství v tomto oboru ve spojitosti 
s progresivním designem nového tisíciletí, se při produkci Lasvit Crystal 
Walls spojila se sklárnami Slovglass ve Slovenské republice a volně tak 
navázala na tradiční partnerství v rámci bývalého Československa. 
 
Lasvit Crystal Walls je originální stavebnicový systém křišťálových 
komponentů s předem definovanými variantami vzorů s vysokým 
estetickým účinkem, který představuje novou a kvalitativně ojedinělou 
variabilní instalaci na pomezí užitého a volného umění. Lasvit Crystal 
Walls to je absolutně nová cesta při řešení luxusních a reprezentativních 
interiérů jakéhokoli typu, která se ovšem neodříká ani tradice ve způsobu 
aplikace skla v československé reprezentativní architektuře 60. a 70. let 
minulého století. 
 
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. 
 
Při tvorbě  designu  Lasvit Crystal Walls jsou využívány digitálně se 
opakující struktury  skleněných křišťálových segmentů, vzdáleně 
upomínající starobylé dekorační vzorce a postupy při tvorbě kovaných 
mříží na středověkých hradech ve střední Evropě. Z jednoduchých - dvou 
základních a tří krajových či rohových křišťálových prvků je možno 
vytvořit cca dvacet vzorů, puristicky geometrizujícími strukturami počínaje 
a bohatými dekorativními vzory konče. Také škála výtvarných předobrazů 
Lasvit Crystal Walls je velmi široká - od  modernistické abstrakce po 
variace na staré orientální motivy. Další významný vizuální prvek 
představuje barevnost. Lasvit Crystal Walls je vytvářena buď v tradiční 
čisté transparentní verzi nebo elegantní verzi křišťál s pokovem ve třech 
barvách. 
 
Stejný vzor je možný stavět volně do prostoru, stejně jako ho kombinovat 
s připevněním na stěnu. Při prostorovém využití lze navíc aplikovat i 



zesílené nosné stěny z ocele, estetická složka se tak získává ještě 
bezpečnostní charakter. 
 
V Miláně na Zona Tortona bude projekt Lasvit Crystal Walls představen ve 
světové premiéře. Další prezentace jsou plánovány na 100% design 
London a Designbloku v Praze.  
 
Distribuce a výroba: Lasvit (www.lasvit.com) 
Skleněné komponenty: Slovglass (www.slovglass.sk) 
Design: Koncern design studio (www.koncern.cz) 
 
O studiu 

Koncern Design studio bylo založeno roku 2000, jeho jádro dnes tvoří Jiří 
Přibyl a Martin Imrich. 
Vedle práce v oblasti průmyslového designu pro české i zahraniční výrobce 
studio realizuje volné nekomerční projekty na hraně designu a současného 
umění. 
Koncern pravidelně vystavuje od roku 2001 v Čechách i v zahraničí 
(Salone del Mobile - Itálie, Maison et Objet - Francie, Designmai - 
Německo, Designblok - ČR a další). 
Studio dostalo dvakrát mezinárodní ocenění Red Dot za design dětské 
autosedačky pro hongkongskou firmu Cybex Industrial Ltd. (Solution X a 
Aton). 
 
Adresa expozice: 

Veletrh Salone Internazionale del Mobile v Miláně, 14.4. – 19.4.2010  
INNOVATION/IMAGINATION, Via Tortona 54, od 10 - 21 hodin,  
pro novináře 13.4.2010 od 15 – 20h 
 
Další informace a obrázky v tiskové kvalitě ke stažení na www.koncern.cz 
Foto: Filip Šlapal 
 
 


