
1

1

2

3 - 4

 5

6 - 7 - 8  

obsah  ................................

úvod  ..................................
                               
rozměry ...............................

materiál ..............................

galerie ................................                                  

obsah        

katalog_svetlo.indd   1 15.5.2009   15:06:23



2

bud-light
Při hledání inspirace pro design svítidla, mi skvěle posloužilo právě začínající jaro. Mým 
cílem bylo vytvořit design, připomínající pupeny rostlin, objeující se právě v tomto 
ročním období. Proto také název Bud-light.

Světlo se skládá ze dvou velkých a dvou malých trojúhelníků a kruhového podstavce 
na třech malých nožičkách. V podstavci jsou dvě drážky, do kterých jsou trojúhelníky 
vsazeny tak, aby se s nimi dalo pohybovat nebo bylo možné je vyjmout, čímž lze 
měnit vzhled svítidla a regulovat množství světla vycházejícího ze žárovky.

Svítidlo slouží mimo jiné jako dekorace. Je vhodné do různých druhů interiérů. Od 
restaurací a barů přes kanceláře až po domácnosti. Lze ho umístit prakticky kamkoliv. 

                                               

úvod        

  Barevné varianty:
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Svítidlo je kompletně vyrobeno z CORIANU. Na podstavec je použit Corian v tloušťce 
12 mm, ostatní části jsou vyrobeny z 6 mm silného Corianu.

CORIAN® neboli umělý kámen je unikátní kompaktní materiál, který byl v 60. letech 
vyvinut americkou společností DuPont. Jde o pevnou masivní hmotu vyrobenou z 
jemně namleté směsi přírodních minerálů a polymetyl-polymetakrylátové pryskyřice. 

složení:
Pojivo: 1/3 akrylátová pryskyřice (známá také jako polymethylmethakrylát neboli 
PMMA)
Plnidlo: 2/3 přírodní minerál, hydroxid hlinitý (aluminiumtrihydrát neboli trihydrát hliníku 
- ATH) získávaný z bauxitu.
technické parametry: 
6 mm: váží 11,5 kg/m2
12 mm: váží 23,0 kg/m2
vlastnosti: 
 1. Teplý a příjemný na dotek
2. Vysoce odolný a stálý 
3. Hygienický a netoxický
4. Snadno opravitelný
5. Opracovatelný mnoha způsoby

materiál

předpokládaná cena:
cena desky corianu 6mm, 76x2,49 cm: 4401 Kč        
cena desky corianu 12mm, 74x 3,65 cm: 9234 Kč
odhadovaná cena výrobku: 8000 Kč
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galerie   
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galerie   
další možné varianty
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