
Design 

FLUTESKolekce

Svítidla Flutes byla navržena jako kolekce závěsných světel pro hotelové prostory. Jejich 
potenciál a užitná hodnota však dalece překračují hranice projektového svítidla na míru. 
Jak už napovídá sám název, jednoduchý a elegantní kónický tvar připomíná flétnu. 
Stylizované otvory, jež vycházejí z inspiračního zdroje, plní také praktickou funkci– výběr 
otvoru, kterým kabel prochází, jednoduše definuje úhel naklonění celého svítidla.
Flutes jsou dostupné v několika barevných provedeních včetně šedé, opalínové a výrazné 
oranžové. Kolekce sestává ze třech typů svítidel odlišujících se úhlem naklonění širmu.

Typ závěsné svítidlo

390

127

120

Technologie Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských 
mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti 
Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla 
jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím 
do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % 
rozhoduje o výsledné kvalitě.
Kovový reflektor je vyroben unikátní, tisíciletími prověřenou technikou kovotlačitelství, 
která spočívá ve formování plechu zastudena na rotační formě.  Historie této technologie 
sahá až do doby Keltů. Mistři kovotlačitelé, stejně jako skláři, se tak mohou opřít o 
úzkostlivě předávanou tradici a zkušenosti, které dávají výslednému výrobku 
neoddiskutovatelnou přidanou hodnotu.
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