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Exkluzivní řešení designu
Zařizujete luxusní
byt? Potřebujete
exkluzivní klasické
či designové lustry?
Chcete navrhnout
rezidenci nebo
mrakodrap?

T

o vše vám umí nabídnout nejenom v Praze, ale i v Londýně
a Sarasotě na Floridě český
výrobce luxusních lustrů HAMRIK
chandeliers. Jan Hamřík a Radka Hamříková společně s majitelkou Studia
Designline, Dájou Šulcovou a architektem Michalem Postráneckým, vytvořili
unikátní koncept spolupráce při navrhování luxusních bytů, rezidencí nebo hotelů

Majitelka Studia Designline Dája Šulcová
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I TOP CLASS I komerční prezentace I

Návrhy přímo na míru

propojený s realizacemi celých projektů.
Dája Šulcová se ve svém studiu v Praze7Holešovicích zabývá navrhováním a realizacemi interiérů. individuálně přistupuje
k potřebám svých klientů. Zajišťuje kompletní servis od interiérové studie a vizualizace přes stavební úpravy až po montáž
nábytku a bytových dekorací. Její realizace
působí velice luxusně, avšak zároveň
decentně a nadčasově. HAMRiK chandeliers je rodinná firma vyrábějící luxusní svítidla na zakázku podle návrhů designérů
a architektů. noblesa křišťálových a hutně
foukaných lustrů vnáší do interiéru osobitou atmosféru a dokresluje charakter
každé místnosti.

Jedinečné a exkluzivní lustry, zrcadla,
stoly a další interiérové doplňky ze skla
a ušlechtilých kovů oceňují především
zákazníci ze zahraničí. Samozřejmostí jsou
designérské a konstrukční návrhy, šité
přímo na míru konkrétního interiéru kdekoliv ve světě. Pro náročné klienty otevřel
HAMRiK chandeliers v módní čtvrti Londýna, Kensingtonu, luxusní butik s křišťálovými a zakázkovými lustry, špičkovým
porcelánem, hutním a broušeným sklem.
Za účasti velvyslance ve Velké Británii
Michaela Žantovského proběhlo slavnostní
otevření prvního z řady luxusních showroomů, který předznamenává expanzi do světových metropolí. interiér showroomu
navrhl architekt Michal Postránecký ve spolupráci s Dájou Šulcovou.
Koncept spolupráce designér, architekt
a výrobce je nabízen náročným klientům
i v Londýně. Architekt Michal Postránecký
žije v Sarasotě na Floridě, ale jako architekt
působí zároveň v Praze, Moskvě a Londýně. Významným dílem se podílí na designech především moderních svítidel
a bytových doplňků. V USA je společně
s Janem Hamříkem a Radkou Hamříkovou
partnerem a spolumajitelem sesterské
firmy HAMRiK DXD AMeRiCAS.

Kontakt: info@hamrik.com, www.hamrik.com
info@designline.cz, www.designline.cz
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