Tisková zpráva: TZ_2014-10-08 Značka velb’ byla představena

Vznikla nová česká značka, která nepodceňuje
spolupráci s designéry
Svitavy, 8. 10. 2014:
Na exkluzivní prvky z pevnostního betonu se zaměřuje mladá česká značka velb’, která byla uvedena na
Designbloku 14. velb’ se ve své premiéře představuje dvěma řadami výrobků, které pro ni navrhl produktový
designéer Sergej Kuckir.

Na Designblok velb’ přináší dvě doplňující se série, charakteristické překvapivě minimální tloušťkou stěn
a precizností zpracování: policovou sestavu velb’ system 1 a betonové závěsné panely velb’ tiling 1. Díky
jejich materiálové odolnosti jsou obě série vhodné pro interiérové i exteriérové použití.
velb’ intenzivně spolupracuje s mladými českými designéry a soustředí se na dosažení nejvyšší kvality —
nejen technologické, ale i funkční a estetické. „Jsme přesvědčení, že propojení profesionálního designu
a silného technologického zázemí je pro firmu naší velikosti a zaměření rozhodující,“ říká Ing. Bohuslav Velfl,
ředitel společnosti Velbates.
Jako obchodní značka svitavské společnosti Velbates, tradičního českého výrobce žáruvzdorných tvarových
i netvarových výrobků na bázi křemenného skla, má velb’ přístup k bezkonkurenčnímu technologickému
i materiálovému know-how. Technické výrobky v tomto oboru vyžadují vynikající standard rozměrové
přesnosti a kvality povrchů. Stejná pozornost je věnována i designovým prvkům značky velb’.
velb’ system 1 je minimalistická tenkostěnná, modulární a stohovatelná policová sestava. Může být
umístěna u zdi i v prostoru.
velb’ tiling 1 — oboustranně pohledové betonové plastické panely a unikátní závěsný systém tvoří
komplexní a variabilní sadu, ze které lze vytvořit široké množství kompozic. Sestava může plnit i roli dělící
příčky v prostoru.
Ještě do neděle 12. října se můžete přijít se značkou seznámit na mezinárodní přehlídku designu
Designblok 14. Expozici velb’ najdete v druhém patře Superstudia Hra (Mikulandská 5/134, Praha 1).
Autorkou expozice je Magdalena Čurdová ze studia Dvojboj, o grafickou stránku se pak postaral Jiří Toman
ze studia Sudetype.
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