
STORY BEHIND THE GLASS
2

0
2

1 



INSPIRACE PRO 2021

Vzhledem k situaci Covidu-19 nebyl navržen nový 
kalíškový soubor, protože se nemohla 100% uchytit 
novinka minulého roku Tulipa a vodní sety. 

Vycházeli jsme z požadavků na Ambiente od zákazníků, 
některých podnětů obchodníků, během roku jsme 
sledovali trendy na sociálních sítích a naší konkurenci.

Důraz jsme kladli i na ekologii a spotřebitelskou 
užitečnost. Chtěli jsme něco, co nikdo nemá a zároveň 
využít výhod našich rafinačních technik. 

Z toho vznikla kolekce malých tvarů, které chybí 
v našem sortimentu:

Prosecco — tvar vychází z kolekce Tulipa, je vhodné 
tedy nabízet i k této kolekci 

Coupe — moderní univerzální koktejlka na míchané 
nápoje, ale i šumivé nápoje

Martini espresso — míchané nápoje, Martini 

Champagne miska — je malá, inspirace skla ze starých 
filmů, příjemná do ruky, elegantní sklenička hodící 
se na každou cocktail party.  Můžeme říci, že jde 
o vracející se trend.

Mini panákovky na nožce — obsah 0,4 cl , O,2 cl – mini 
spirit – nejmenší tvar, který se kdy vyráběl  a likérka. 
Tyto tvary jsou na krátké nožce, což opět chybělo 
v našem sortimentu a je vhodné je nabízet jako 
univerzální tvary hodící se ke všem našim kolekcím.



PRALINES NEW 2021

Pro tyto tvary jsme hledali název, tak vznikla ucelená 
kolekce PRALINES.

Nová kolekce Pralines se nechala inspirovat estetikou 
čerstvě otevřené bonboniéry, a tyto delikátní 
pochoutky nabízíme v sedmi verzích. Skleničky 
doslova do dlaně jsme navrhli na základě nejnovějších 
trendů v umění výroby koktejlů: Champagne miska, 
Prosecco, Mini destiláty a likérka, a verze Martini 
Espresso a Coupe mají navíc zvláštní zbarvení – 
dejte si například kávu, kokos, pistácii, třešeň nebo 
mátu. Speciální triplex nástřik kombinuje dvě barvy 
s čirým sklem uprostřed. Tyto sklenice jsou to pravé 
pro jakéhokoliv znalce míchaných nápojů, likérů 
a roztomilých drinků.



PRALINES NEW 2021

PRALINES

Type  Martini espresso Martini espresso Martini espresso Martini espresso Martini espresso           Martini espresso  Spirit  Mini spirit  Liquer
Color  Clear  Coconut  Coffee  Mint  Cherry                       Pistachio   Clear  Clear  Clear

PRALINES

Type  Coupe  Coupe  Coupe  Coupe  Coupe  Coupe   Champagne saucer Prosecco
Color  Clear  Coconut  Coffee  Mint  Cherry  Pistachio   Clear  Clear



PŘEHLED DALŠÍCH 
NOVINEK

SANDRA STEMLESS / Katalog str. 96

Dopřejte svému stolu doušek elegance s versatilní 
kolekcí stemless, která navazuje na nejnovější trendy 
v podávání vína, piva, či šumivých nápojů. Můžete se 
spolehnout, že ani při těch nejdivočejších oslavách 
se tyto jedinečné sklenice lehce nezvrhnou. Sklenice 
ze sady stemless lze dobře mýt v myčce a vejdou se 
do téměř jakékoliv kuchyňské police.



DEKORACE

PANTOGRAPH / Katalog str. 150

Nové kolekce s moderními dekory panta a jejich nové 
příběhy vytvořené našimi designéry. Většina kolekcí 
je rozšířena o vázu, mísu nebo karafu, aby doplnila 
sortiment nápojového skla a vyzdobila tak celý stůl 
k naprosté dokonalosti. I tradiční technologie může mít 
moderní tvář a dekory!

WILDFLOWERS 
Krásné květiny jsou často divoké, a tyto sklenice bez 
nohy tvoří party set, který dovede vždy vykouzlit vrchol 
léta – stačí přidat oblíbené jahody, maliny, či limetku 
a voilà! Elegantní sada sklenic Wildflower je jako dělaná 
pro pití Prosecca a jiných šumivých nápojů.

GRAPES OF THE SUN 
Hroznům prospívá energie Slunce, a lidem zas prospívá 
energie dobrého vína. Ochutnejte plné aroma vašeho 
oblíbeného pití v této klasické sadě sklenic na víno, 
která oslavuje Slunce a všechny ty dobré věci, které 
z něho pocházejí.

HONEYCOMB 
Šestiúhelníkový vzor odkazuje na neúnavnou 
práci jednoho z nejdůležitějších druhů na planetě. 
Společenstva včel jsou pracovitá, opilovávají květiny 
a tvoří med, a tím napomáhají veškerému životu 
na zemi. Sklenice Honeycomb vám umožní aspoň 
na chvíli vidět svět očima tohoto jedinečného tvora.

PALM MEMORIES 
Technologie pantographu umožňuje našim designérům 
tvořit fantastické motivy, jako třeba tyto zlaté palmy, 
které se inspirovaly palmovými listy kokosu a cykasy. 
Zaposlouchejte se do šumu v jejich listoví, a zavzpomínejte 
na dovolené, horké pláže a osvěžující koktejly.



MOSAIC 
Vzor Mosaic je leptán a dále zlacen decentním 
proužkem. Jemně cizelované části se propojují 
v elegantní celek, který každé tabuli propůjčí slavnostní 
nádech.

BROCADE 
Poháry z jemného křišťálu jsou zdobeny technikou 
pantographu, a vzor na borduře je dovršen vkusným 
pozlacením či poplatinováním. Jméno Brocade 
odkazuje na jemně vyšívané vzory královského brokátu, 
kterými se tato sada nechala inspirovat.

LEAVES 
Listoví na sadě Leaves je leptáno do křišťálového skla, 
a nabízí úchvatnou hru se světlem. Když slunce prosvítí 
vzory listů na sklenici i nápoj uvnitř, každý doušek z této 
sklenice je plný klidu, jako by se člověk díval skrze listoví 
na Slunce na obloze.



DEKORACE

DIARYT / Katalog str. 182

Nově jsme spojili dvě rafinační technologie a vznikly 
vázy s názvem Meadow, s motivy vážky a motýla. Jsou 
stříkané zevnitř zlatou metalickou barvou a zvenčí 
matnou kobaltovou a smaragdovou. Dekor je vryt 
pomocí diarytu a díky tomu se mu dostane barva zlatá.

SÍTOTISK / Katalog str. 188

Oslovili jsme profesionální ilustrátorku Barboru 
Zachovalovou, aby naše dekory dostaly výjimečné 
provedení a nové zajímavé moderní prvky.
Barbory portfolio je velmi široké, navrhuje interiéry, 
exteriéry, ilustruje knihy a komiksy. Ke zmínce patří 
hotel Pupp, kam navrhla koberce a potahové látky 
do restaurace, a tapety s přírodními motivy do fitcentra. 
Spojení s externími designéry nám pomáhá rozšířit 
obzor i mimo sektor nápojového skla.

RHIZOM (výzdoba vázy)
Sada Rhizom využívá přírodní tvary, a připomíná 
nám nekonečné kouzlo a diverzitu přírody. Znázorňují 
tyto tisky listy, houby, květy nebo mikroby? Jedna 
věc je jistá: všechny jsou součástí Přírody ve vší její 
různorodosti.

ADELE
Tento květinový motiv připomíná mucholapku podivnou. 
Jmenuje se Adéla – masožravá rostlina s velkým 
apetitem, která hrála hlavní roli v československém 
filmu Adéla ještě nevečeřela z roku 1977. Jedinečný 
retro design zcela jistě rozproudí diskuzi na jakémkoliv 
posezení, a když sklenici správně natočíte, ze 
splývajících motivů vykvete zcela nový druh prapodivné 
rostliny.

GEOMETRIC AESTHETICS
Retro cool je opět v módě. Tyto vzory odkazují 
na klasické motivy a estetické geometrie designu 80. let.





DEKORACE

MALOVÁNÍ / Katalog str. 202

Produkty Crystalex jsou ručně malovány a zdobeny 
různými druhy barev, včetně zlata a platiny. 
Naši designéři používají tradiční květinové vzory 
a ornamenty, které dále vyvíjejí podle nejnovějších 
trendů. Díky ruční práci dostáváte do ruky skutečný 
a jedinečný originál.

HARMONICS TUMBLERS
Tyto sklenice na whisky jsou šik jako dobře padnoucí 
sako - jsou malovány zlatými a platinovými pruhy, které 
z každého posezení udělají prvotřídní zážitek.

SAKURA
Cítíte tu vůni japonských slivoní? Sada váz Sakura je 
malována kombinací techniky tupování a sítotisku, 
a každému momentu propůjčí klid a estetiku asijského 
zátiší. 



DEKORACE

STŘÍKÁNÍ / Katalog str. 212

GAME WITH COLORS
Sada sklenic Uma je obohacena elegantním barevným 
stříkáním, které z každého stolu vykouzlí jedinečnou hru 
barev a tvarů. Tento dekor byl již v minulém katalogu 
jako novinka, ale nedostalo se mu dostatek pozornosti. 
Barvy jsou jemné a velmi moderní. 



ART & BEAUTY

Katalog str. 222

Kolekce Beauty je určena pro zvláštní příležitosti a pro 
jedinečné osoby. Každý set je navržen profesionálními 
umělci, a stylové vzory z této kolekce jsou ideálními 
dárky, nebo mohou sloužit jako perfektní servis pro 
výjimečné okamžiky. Dejte svým kolegům, rodině, 
či milovaným osobám najevo, jak moc si jich vážíte 
– s Crystalexem je to teď ještě lehčí, neboť všechny 
produkty kolekce Beauty posíláme v luxusním balení, 
včetně dárkové kartičky. 



ART & BEAUTY

ALCHEMIST
Dva zlaté motivy volně parafrázují alchymickou 
a astrologickou symboliku, a na sklo jsou tištěny 
kouzelně jemnými linkami. Jen se podívejte skrze 
sklenku a nechte oba magické znaky překrýt – jakou 
budoucnost v nich vidíte?

BLONDE
Lyrický motiv inspirovaný nadčasovým uměním 
Pabla  Picassa a Henriho Matisse. Živé barvy prosvítají 
nápojem, a nabízejí nový pohled na svět okolo. Hra 
světla dovede být tak krásná!

BURLESQUE
Tak na ex! Sklenice s tímto klasickým motivem burlesky 
je tím nejlepším způsobem, jak potěšit někoho blízkého. 
Dárkový set obsahuje čtyři různé krasavice, a každá 
se náramně dobře vyjímá na zlatavém pozadí plné 
sklenice oblíbeného piva.

SEAFALL
Dotkněte se tajemství širého moře s těmito jedinečnými 
rumovkami, zdobenými mořskými hady a leviatany. 
Tradiční motiv evropských námořníků vás přenese 
do světa bájných zvířat a tajemných břehů.

BUCANEER
I pro stále oblíbenější nápoj máme novinku. Tyto 
rumovky jsou vyšperkovány jednobarevnými potisky, 
které odkazují na pirátství a námořnictví. Sdílejte pravé 
bukanýrské chvilky mezi mořskými vlky. 

TATTOO
Tato sklenka je určena těm, kdo dovedou ocenit pěkné 
tetování – nechte se inspirovat těmito klasickými motivy 
Rockabilly, hard rocku a motorkářských gangů. Sklenice 
jsou zdobené černou a zlatou, což jejich tvrdým rysům 
dodává ledabylou noblesu.





ART & BEAUTY

WHISKY SET
Set čtyř whiskovek a ledáčku dává vyniknout řemeslné-
mu sklářskému umění, které pro jeho výrobu propojilo 
náročnou techniku sklářského brusu a panta. Klasický 
hluboký řez dává rozkvést oslnivým kvalitám křišťálu, 
a vysoká kvalita lomu světla zaručuje, že jakýkoliv ná-
poj se v těchto sklenkách bude nebývale třpytit.

SVÍČKY
Světlo a sklo k sobě patří jako sůl a pepř, jako kakao 
a koláč, jako hořící krb a třeskutá zima. Proto jsme se 
rozhodli vytvořit jedinečnou sérii svíček, které nabízíme 
ve třech verzích: skořicová Cannal Orange, květinová 
Pretty Woman, a dřevitá Santal Sensual. Svíce hoří 
v decentně sprejovaných sklenicích z broušeného 
křišťálového skla, které dá nejlépe vyniknout jejich 
kouzelnému svitu. Všechny svíčky série Art & Beauty 
zasíláme v jedinečném dárkovém balení.

LOVELY DOTTIES
Bílá v černé, černá v bílé – protipóly se přitahují v této 
jedinečné sadě sklenic pro dva. Pokuste se spolu 
spočítat tečky na těchto elegantních pohárcích Giselle, 
které jsou sprejované decentními matnými odstíny.

GLASS HEART
S touto kolekcí stemless sklenic můžete mít při posezení 
skleněné srdce na dlani. 

GROWN OVER WITH HAPPINESS AND LOVE
Motiv zahrady na těchto diarytem dekorovaných 
sklenicích ukazuje, že láska je jako zahrada, která 
potřebuje něhu a pozornost, aby vykvetla do své plné 
krásy. 

DIAMOND HEART
Protiklady se přitahují ve sklenicích Diamond Heart, 
kde jemný motiv srdce je do skla vyryt diamantem – 
tím  nejtvrdším nerostem ve vesmíru.





PRICELESS BEAUTY


