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Nový projekt: Utsuri Table 
od Yo Shimady

Kvalitný dizajn, ktorý si človek nemôže 
kúpiť, ale musí si ho sám vyrobiť.
HORNBACH prichádza s dlho očakávaným 
projektom v sérii DIELO 002 – originálnym 
a minimalistickým stolom Utsuri Table. Vy-
tvoril ho Yo Shimada, zakladateľ a  hlavný 
dizajnér kancelárie Tato Architects v japon-
skom meste Kóbe.
Dizajn Yo Shimadu odráža aktuálny spo-
ločenský vývoj, ktorý existuje v  Japonsku 
aj v  európskych metropolách, a  tým je 
zmenšujúci sa obytný priestor.  Utsuri Ta-
ble je vytvorený variabilne tak, aby sa mo-
hol prispôsobiť každej miestnosti, pretože 
je možné ho rozkladať alebo zasúvať do 
seba a meniť tak jeho veľkosť a funkčnosť. 
Má nielen jedinečnú funkciu, ale aj us-
poriadanie. Pozornosť priťahuje spodná 
strana. Neónové farby spodných plôch 
stola sa subtílne odrážajú na rôznych 
úrovniach bieleho lakovaného povrchu. 
Tomuto zvláštnemu, ústrednému dizaj-
novému prvku zodpovedá názov „Utsuri“, 
čo voľne preložené znamená „reflektu-
júci/odrážajúci“. Súčasťou DIELA 002 je aj 
návod s  detailným pracovným postupom, 
zoznamom materiálu i  náradia a  aj celý 
príbeh vzniku, ktorý hovorí o  myšlienke 
spojenej s týmto kusom nábytku.

www.hornbach.sk/dielo

Sieť Sotheby’s International 
Realty otvára pobočku na 
Slovensku

Svetový líder v  sprostredkovanom predaji 

exkluzívnych nehnuteľností rozširuje svoju 
pôsobnosť aj na Slovensko. Sotheby's  In-
ternational Realty Affiliates LLC je dcér-
skou spoločnosťou korporácie Realogy 
Holdings Corp. Vo februári 2004 Realogy 
vstúpila do dlhodobej strategickej aliancie 
so Sotheby's, prevádzkovateľom aukčného 
domu. Sieť Sotheby's  International Realty 
tvorí viac ako 22 000 nezávislých realit-
ných maklérov a má približne 950 kance-
lárií v 70 krajinách sveta. 

Realitná spoločnosť sama o sebe vychádza 
z  hodnôt svetoznámeho londýnskeho 
aukčného domu Sotheby’s, ktorý združuje 
svetových zberateľov  unikátnych predme-
tov už od roku  1744. V pokračovaní daných 
hodnôt vytvorili značku Sotheby’s Interna-
tional Realty, ktorá od roku 1976 nadväzuje 
na históriu aukčného domu a ponúka ob-
chodovanie s unikátnymi nehnuteľnosťami 
po celom svete. Prostredníctvom novo-
otvorenej pobočky v  Bratislave sa uzavrel 
strategický slovensko-česko-chorvátsky 
trojuholník regionálnej spolupráce. Slo-
venská pobočka sa zameria na unikátne vily 
a luxusné developerské rezidencie v Brati-
slave a okolí a zastúpi aj región Tatier, kde 
sa bude orientovať najmä na predaj víken-
dových apartmánov a horských chát s po-
nukou služieb. Slovakia Sotheby’s Interna-
tional Realty začala svoje služby ponúkať 
v  decembri 2018. Všetkým svojim sloven-
ským investorom i  klientom ponúka novú 
možnosť kúpy, predaja alebo prenájmu 
exkluzívnych nehnuteľností nielen v  Bra-
tislave a  na Slovensku, ale vďaka svojej 
medzinárodnej sieti aj kdekoľvek na svete. 
Ako novinka sa miestnej klientele naskytne 
možnosť kúpy exkluzívnej nehnuteľnosti 
v zahraničí z pohodlia bratislavskej kance-
lárie a  so zárukou nadštandardného 
servisu renomovanej svetovej  značky. No-

vootvorená bratislavská pobočka sa teší na 
spoluprácu s miestnymi umelcami a dizaj-
nérmi, ktorí majú možnosť si svoje diela 
prezentovať v jej galérii. 

www.slovakiasothebysrealty.sk

Spoločnosť air-lux získala 
ocenenie v súťaži Architects 
Darling Award

Spoločnosť air-lux je známa  svojím 
nadšením pri plnení jedinečných vízií ar-
chitektov v  oblasti výplní otvorov. Pre 
zaujímavé projekty dokáže vyvinúť úplne 
nové a originálne riešenia, ktoré získavajú 
významné ocenenia. Už v roku 2013 získala 
prestížne ocenenie German Design Award 
za 39 m dlhý presklený front na vile Stutt-
gard D10 od architekta Wernera Sobeka. 
V  tomto roku  v  spolupráci s  architektom 
Pietom Eckertom z E2 A Architects v Züri-
chu vyvinuli  jedinečné novátorské odsuvné 
okno na fasáde, ktoré opäť získalo German 
Design Award 2018 za dizajn a  originálne 
inovatívne riešenie konštrukcie.
Následne potom v tomto roku si spoločnosť 
air-lux odniesla zlato aj v  súťaži German 
Brand Award, a  to dokonca v dvoch kate-
góriách zlato aj bronz v  súťaži Architects 
Darling Award.
Tešíme sa na nové realizácie na Slovensku.

www.dako.sk, www.air-lux.ch

Spoločnosť ISOVER predsta-
vuje izolačné dosky GREY-
WALL  
Rastúce požiadavky investorov na 
zlepšovanie izolačných vlastností jednot-
livých konštrukcií núti výrobcov k  vývoju 
stále účinnejších typov tepelných izolácií. 
Teoreticky možný úspech sa nachádzal 
v  oblasti sálavej zložky tepla (radiácie). 

Novinky 
pre architektov a projektantov


