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Dizajn máme v DNA

Vďaka týmto jedinečným vlastnostiam našich produktov 
sa tiež stávame priamym partnerom subjektov z oblasti 
kreativity a dizajnu.

V súčasnosti 
najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcou oblasťou 
uplatnenia našich 
produktov je práve 
interiérový dizajn. 

Široká škála 
produktov vhodných 
pre dekoráciu interiérov 
zahŕňa materiály 
pre tlač umeleckých 
reprodukcií, 
veľkoformátových 
fotografií, materiály pre 
dekoráciu stien, výrobu 
dizajnových priečok 
a ich obloženie, výrobu 
nábytku, svietidiel 
či podlahové dekorácie. 
Dynamika vývoja 
materiálov a trendov  
v tejto oblasti sú výzvou,  
ktorú sme sa rozhodli 

prijať. Nadviazali sme preto spoluprácu s renomovanými 
dizajnérmi, ktorá vyústila do zavedenia celého radu noviniek, 
využiteľných v oblasti dizajnu a signmakingu. 

Perspex®–akrylát, 
ľudovo nazývaný „plexisklo“

Je u nás vďaka svojej všestrannosti 
používaný v širokej škále aplikácií, 
vrátane vizuálnej komunikácie, 
maloobchode, nábytku a dizajne, 
architektúre, pri výrobe rôznych 
konštrukcií a osvetlenia, v elektronike, 
automobilovom priemysle a doprave, 
ale aj v zdravotníctve a v oblasti 
zabezpečenia. Svetelná vizuálna 
komunikácia je jednou z oblastí, 
kde je použitie akrylátu Perspex® 
najviditeľnejšie a kde tento produkt 
získal najlepšiu povesť, ako jeden 
z najkreatívnejších, najflexibilnejších 
a najatraktívnejších produktov 
pre signmaking. Spoločnosť Antalis 
je v súčasnej dobe jediným priamym 
distribútorom značky Perspex® 
na slovenskom trhu.

Spoločnosť Antalis je známa ako popredný svetový dodávateľ papiera, obalových 
riešení a produktov pre podporu vizuálnej komunikácie. Produktov a médií 
s nekonečným kreatívnym potenciálom, ktoré vedia sprostredkovať nie len 
informácie, ale aj emócie a v rukách šikovných tvorcov dokážu upútať pozornosť, 
podporiť obsah, vytvoriť dojem alebo navodiť požadovanú atmosféru.
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Tapety a interiérové fólie 
Antalis nedávno uviedol na trh kolekciu personalizovaných 

tapiet Coala WallDesign, samolepiacu čiernu tabuľovú 
fóliu Coala Chalkboard, magnetickú foliu Coala Magnetics 
a najhorúcejšiu novinku tohto roku, rad textilných tapiet 
Coala Textile.  Tapety zažívajú v poslednom období svoju 
renesanciu, dokazuje to i prieskum medzi účastníkmi 
veľtrhu FESPA 2018, z ktorých až 74 % identifikovalo 
tapety ako oblasť s veľkým potenciálom rastu.  Variabilita 
a jednoduchosť aplikácie robia z tapiet obľúbenú voľbu 
dizajnérov pri dekorovaní obytných, obchodných ale 
i reprezentatívnych priestorov. Popri klasických materiáloch, 
ako papier a vinyl, sa stále viac presadzuje i menej tradičný, 
ale veľmi trendový materiál - textil. Textilné tapety 
predstavujú jednu z najluxusnejších foriem dekorácie 
stien. Navodzujú osobitú atmosféru, sú príjemné pre oko 

i na dotyk, navyše disponujú rozmerovou stabilnosťou 
a dlhou životnosťou. Z pohľadu aplikácie môžu byť 
dodávané bez lepidla alebo v samolepiacom prevedení 
pre jednoduchšiu inštaláciu. 

Antalis Interior Design Award

Rok 2017 bol z pohľadu nášho prístupu k dizajnu 
prelomový. Na základe skúseností a dlhodobej spolupráce 
s dizajnérmi, Antalis zorganizoval celosvetovú súťaž Antalis 
Interior Design Award. Motto súťaže znelo „Just print your 
imagination“ (vytlač svoju fantáziu) a spoločnosť Antalis ním 
chcela poukázať na možnosti práce s modernými materiálmi, 
umožňujúcimi neustále posúvanie hraníc obmedzujúcich 
kreativitu tvorcov a tiež na široké možnosti úpravy interiéru 
podľa individuálnych želaní klientov. „Ako odborníci 

v oblasti visual communication 
chceme prostredníctvom ceny 
za najlepší dizajn interiéru 
podporiť kreativitu a inovatívneho 
ducha profesionálov v obore 
dizajnu interiérov. Chceme 
im pomôcť posúvať hranice 
možností čo najďalej,“ uviedol 
Xavier Jouvet, riaditeľ nákupu 
a marketingu Antalis. Súťaž bola 
vyhlásená v druhej polovici roku 
2017 pre kreatívcov z celého sveta. 
„Súťaž je medzinárodná, a vďaka 
tomu bude mať ešte väčší dosah  
a stane sa tak skutočným "taviacim 
kotlom" rôznych umeleckých 
štýlov a spôsobov vnímania a tiež 
 zdrojom inšpirácie pre ostatných,“ 
povedal Jouvet. Návrhy a realizované 
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projekty hodnotila sedemčlenná 
medzinárodná porota, na čele 
ktorej stál François Confino, 
svetovo uznávaný architekt, 
scénograf a muzeograf s viac než 
tridsaťročnými skúsenosťami 
v odbore, ktorý má na konte 
vyše 200 projektov pre prestížne 
múzeá. Účastníci z radov 
profesionálov sa uchádzali 
o priazeň poroty v kategóriách: 
Hotely, Reštaurácie, Obchodné 
priestory, Kancelárie, Bývanie 
a Verejné priestory. Architekti, 
dizajnéri interiérov, brand 
manažéri, tlačiari a študenti 
mohli svoje návrhy či realizácie 
využívajúce aspoň jeden produkt 
z radu Coala, vlajkovej lode 
spoločnosti Antalis v oblasti 
riešení visual communication, 
prihlasovať počas štyroch 
nasledujúcich mesiacov. 

Rad Coala ponúka široké 
spektrum produktov 
(samolepiace fólie, tapety, 
textílie, plátna, magnetické 
materiály) podnecujúce 
tvorivosť architektov 
a interiérových 
dizajnérov. Produkty 
radu Coala starostlivo 
sledujú nové trendy 
v dizajne a dekorácii 
interiérov a ponúkajú 
zákazníkom možnosť 
vytvárať jedinečné 
interiéry, ktoré im 
pomôžu vyniknúť nad 
konkurenciou.

Svoje zastúpenie 
v súťaži mala aj 
Slovenská republika. 
Reprezentovali nás tri 
projekty od dizajnéra 
Richarda Grega. Dva 
v kategórii Bývanie 
a jednou realizáciou 
v kategórii Kancelárie. Súťažiaci používali 
najrôznejšie techniky. Napríklad francúzsky 
dizajnér Christophe Koziel použil techniku 
Trompl'oeil (čo vo francúzštine znamená 

„oklamať zrak“). Tento pojem 
sa používa od čias baroka 
a ide o iluzívnu maľbu, ktorá 
vytvára dojem trojrozmerného 
objektu alebo priestoru. Koziel 
so svojou realizáciou uspel 
v kategórii Bývanie. „Chcel 
som túto techniku vrátiť späť 
do módy pomocou tapety Coala 
WallDesignFineSand, ktorá bola 
tou najlepšou voľbou vďaka svojej 
hĺbke a farbe," uviedol.

„Projekty sme hodnotili 
na základe rôznych kritérií: 
na jednej strane bola kreativita, 
na druhej strane inovácie, význam 
a schopnosť premeniť využitie 
objektov a miest," povedala 
členka poroty Agnès Lafarge, 
marketingová manažérka Visual 
Communication v spoločnosti 
Antalis. Sláva víťazom, česť 
porazeným. Aj keď v tejto 
súťaži vlastne porazený nebol 
nikto. Všetci súťažiaci totiž opäť 
posunuli hranice interiérového 
dizajnu ďalej. 

Úspešný premiérový 
ročník je za nami 
a už teraz sa tešíme 
na vyhlásenie druhého 
ročníka.

Odporúčanie
Využite možnosť 

preštudovať víťazné 
práce v jednotlivých 
kategóriách súťaže 
Antalis Interior Design 
Award, v podobe 
tlačenej publikácie. 
Okrem ocenených 
prác kniha predstavuje 
i ďalšiu päťdesiatku 
prác, ktoré odborná 
porota označila ako 
veľmi inšpiratívne.

Navštívte webové stránky 
antalisinteriordesignaward.com 
a objednajte si túto publikáciu.

https://www.youtube.com/watch?v=MZCGtBvc5Us http://www.antalisinteriordesignaward.com/the-book
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