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SLOVO DESIGNÉRA

“Navrhnout to správné svítidlo pro originální a svým způsobem jedinečný 

prostor je vždy velká výzva. Je třeba naslouchat, brát v potaz přání i před-

stavy klienta a citlivě je propojit s vlastní představou v konečné dílo, jeden 

celek.

V případě tvorby lustru Dome, jehož proces zrození můžete sledovat na 

následujících stránkách, jsme měli poměrně velkou volnost. Dostali jsme 

příležitost podívat se přímo na místo stavby a mluvit otevřeně s klientem 

o všem, co nás zajímalo. Takto se zrodila idea majestátního skleněného 

křišťálového lustru s atypickým uspořádáním i tvarem. Výsledek již můžete 

posoudit sami…”

BcA. Monika Šilhánová



Naším cílem, jako pokračovatele více než 300 leté tradice výroby českých 

křišťálových svítidel, je vytvořit pro Vás svítidla, která se svou unikátností, 

precizním zpracováním a jedinečným designem stanou ozdobou Vašeho in-

teriéru.

Výběr vhodného svítidla je delikátní proces, kterým Vás s potěšením prove-

deme. V prvotní fázi Vám může být nápomocný katalog našich svítidel, který 

je dostupný ke stažení na našich internetových stránkách, kde rovněž na-

leznete i vybrané ukázky námi úspěšně realizovaných projektů. Díky našim 

bohatým zkušenostem si dokážeme poradit nejen s jednotlivými interiéry, ale 

i s rozsáhlým vybavovacím projektem, kam Vám dodáme menší i velkoroz-

měrová svítidla.

TVORBA DESIGNOVÝCH SVÍTIDEL

https://artglass.cz/katalogy-ke-stazeni/
https://artglass.cz/svetelne-projekty/




Přípravou poptávky Vás budou provázet naši zkušení pracovníci, kteří budou 

pro naplnění Vašich požadavků potřebovat následující informace: zda máte 

zájem o katalogové svítidlo, atypické originální svítidlo, moderní, skleněné, 

kovové či svítidlo typu Maria Terezia.

Rozhodnete-li se pro návrh originálního svítidla přímo pro Váš interiér, pak 

s námi můžete sdílet Vaši představu například pomocí slovního popisu, refer-

enční fotky, náčrtku, návrhu architekta apod. Jste-li v situaci, kdy nemáte jas-

nou ideu o vhodném svítidle, my Vám s pomocí Vašich podkladů týkajících se 

nejen osvětlení, ale hlavně i interiéru pro který je svítidlo určeno, vytvoříme 

designový návrh na míru.

POPTÁVKA



Poptávka by měla obsahovat maximum informací, které jste v danou chvíli schopni dodat. 

Obecně se jedná o parametry mající vliv na cenu, jako jsou:

• velikost (minimálně dva rozměry: průměr/délka, výška),

• typ svítidla (např. stropní, nástěnné, moderní, skleněné, košové, odlitkové, Maria Terezia…),

• povrchová úprava (např. leštěná mosaz, nikl…),

• typ skleněných ověsů,

• počet ramen/zdrojů

• a další relevantní a specifické informace mezi které patří např. barevné ověsy, vyšší kvalita 

skleněných hutních dílů (olovnaté sklo, sklo dekorované…).



Víme-li již, o jakém svítidle sníte, vytvoříme cenovou nabídku s upřesňujícím 

popisem svítidla. Pro tvorbu nabídky je důležité vědět, jak a kde bude svítid-

lo uchyceno. V případě navrhování originálního svítidla se snažíme pro při-

blížení vzhledu dodat náčrt, skicu nebo jinou obrazovou referenci, často gene- 

rovanou z vytvořeného 3D modelu.

NABÍDKA





Pokud jste s celkovým návrhem svítidla spokojeni a jsou domluveny veške-

ré obchodní náležitosti, dojde k objednávce. Svítidlo je v této fázi již detail-

ně zpracováno do 3D modelu a zadáváno do výroby. V momentě, kdy jsou 

k dispozici veškeré komponenty, je svítidlo celé nebo po částech zkušebně 

sestaveno. Následuje pečlivé zabalení komponentů a odeslání svítidla přímo 

k Vám.

OBJEDNÁVKA SVÍTIDLA



Generated 3D sketch



V případě zájmu dokážeme zajistit instalaci našich svítidel kdekoliv na světě. 

Máme k dispozici zkušený tým montážních techniků, který Vám svítidla zkom-

pletuje k Vaší maximální spokojenosti.

MONTÁŽ









CHANDELIER DOME | 0 1250 x 2050 (VC 2350) mm | 28 x E14
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