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První zásadní krok naší společné cesty jsme udělali v roce 2020 
v příslovečném srdci Evropy. V Čechách, zemi s citem pro řemeslo 
a bohatou sklářskou tradicí, jsme měli jako rodáci z Liberce 
k tomuto mnohotvárnému a křehkému médiu vždy blízko. 
Naše rodné město se totiž nachází v příběhy 
opředeném severočeském „Crystal Valley“, neboli Křišťálovém 
údolí, jež je už bezmála pět století synonymem krásy a kvality 
českého skla. 

Naše láska ke sklu a dlouholeté zkušenosti s navrhováním 
a realizací přirozeně vyústily v touhu pod našimi jmény zhmotňovat 
a prezentovat vlastní vize a autorskou tvorbu. Založit rodinný 
podnik v místě s takovou historií tedy nemohlo dávat větší 
smysl – a Studio SALANSKY v Liberci bylo na světě.

Od té doby pod značkou SALANSKY společně navrhujeme 
a vyrábíme světelné objekty, solitéry a plastiky pro interiéry 
i exteriéry. Naše produkce a zakázkové návrhy vycházejí především 
z ručně foukaného nebo technického skla, které se občas střetává 
i s dalšími médii, jako jsou dřevo, kov či kámen.
Na základě vašich požadavků můžeme připravit konceptovou studii 
pro vybraný projekt v interiéru nebo exteriéru a projednat formu 
dodání. Naše výroba probíhá převážně v místních sklárnách 
a malých řemeslných dílnách, ale jsme otevřeni jakémukoliv druhu 
spolupráce.

Předběžnou kalkulaci, výrobu, dodávku a instalaci můžeme buďto 
provést sami, nebo ve spolupráci s vaším architektonickým 
či designérským studiem.

Bratři Jan a Ondřej Salanští.

STUDIO 
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Jan Salanský je nezávislý tvůrce, 
jehož přístup překračuje hranice 
kultur, jazyků, disciplín a stylů. 
Přichází s designem, který dodržuje 
či porušuje řemeslnou posloupnost 
a zároveň navazuje na tradiční 
postupy. Jeho tvorba se zaměřuje 
na detail a surovou podobu 
zpracovávané látky v závislosti 
kontextu místa a času. Je 
produktem české kreativní komunity 
pocházející z Podještědí.

Vystudoval střední školu Tvorby 
a designu nábytku v Liberci. 
Následně nastoupil na Fakultu 
umění a architektury na Technické 
Univerzitě rovněž v Liberci, kde 
vateliéru Environmental Design 
pod vedením prof. Bořka Šípka 
dokončil magisterské studium. 
V současné době Jan dokončuje 
na této fakultě své doktorandské 
studium zaměřené na sklářskou 
tvorbu v kontextu prostředí, která 
nás obklopují. Cenné zkušenosti 
získal také na stážích v holandském 
Eindhovenu, který je proslulý místní 
Design Academy, či díky dlouholeté 
spolupráci s firmou Preciosa, kde 
působil jako designér.

Ondřej Salanský vystudoval 
střední průmyslovou školu strojní, 
kde získal cit pro technická řešení. 
Další cesty ho však zavedly spíše 
k produktu jako takovému a posléze 
ke studiu marketingu na Technické 
univerzitě v Liberci. Pracovní 
zkušenosti poté načerpal v řadě vý-
znamných společností zaměřených 
jak na produkt, tak na korporátní 
marketing. 

Po dlouholeté spolupráci na řadě 
projektů, jak akademických, 
tak produkčních, založilo dynamické 
bratrské duo značku SALANSKY & 
Co. s.r.o. Pod společnou hlavičkou 
tak vytváří skleněné objekty, užitý 
design, interiérové a exteriérové 
instalace či jedinečná umělecká díla 
a přinášejí do oboru unikátní 
komplexní řešení a postupy.

SALANSKY
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LIGHTING
Specifickou stránkou naší produkce jsou světelné skleněné instalace a za-
kázkový design svítidel na míru, založený na autorském přístupu. 
Nevyrábíme již navržené koncepce, ale veškerá produkce se opírá o naši 
vlastní kreativu, což zaručuje jedinečný zážitek, který skutečně odráží 
potřeby zákazníka i daného prostoru.
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Underground vyvřelý přímo ze žhnoucího jádra Země. 
Hrubě tvarované struktury naznačující působení tektonických desek. 
Otisky zeminy, nerostných rud a zemské kůry. To vše můžeme vyčíst 
ze členitého povrchu kolekce Underground, která nám poskytují 
jedinečnou možnost poodhalit tajemství ukrytá pod našimi chodidly. 
Neočekávané tvary a struktury, doslova vytažené na světlo.

Křišťálové válce z lisofoukaného hutního skla se syrovou strukturou 
skrývají až mystický element. Svítidlo je možné vyrobit v kompozici 
několika kusů různých parametrů a rozmístění a to v jedné ze čtyř 
dostupných variací.

 Materiál: Křišťálové sklo / leštěná nerez

Barva: Křišťál

Technika: Ručně foukané sklo

 Bohatství pod povrchem

UNDERGROUND
LIGHTING
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Nadýchaná, převalující se mračna nás už od dětství lákají pustit 
fantazii na volno. Hledat tvary, které jiní nevidí. Zakázkově vyráběná 
svítidla Clouds z hutně foukaného opálu v základním kompletu tří 
různých velikostí nejenže intimně osvětlí jakýkoliv prostor, 
ale zůstanou malou soukromou inspirativní oblohou i po setmění.

Počet i rozměr svítidel je modifikovatelný – Clouds je možno plně 
přizpůsobit danému interiéru. Také barevnost lze upravit dle 
požadavků v rámci možností sklářských barev. 

Materiál: Opálové sklo

Barva: Opál

Technika: Ručně foukané sklo

CLOUDS
Opálové organické tvary inspirované mračny
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TUBES

Linie, sloup, úsečka – řez, který protíná vzduch. Zhmotnění působivé 
jednoduchosti, která do interiéru obtiskne nezapomenutelný dojem. 
Modulárnost v duchu minimalismu. Statement piece, který je vždy 
v rovnováze s estetikou prostoru.

Svítidlo Tubes je horizontální dekorovaná trubice z pískovaného čirého 
skla, kterou si můžete přizpůsobit díky unikátním vzorům umístěným 
po obvodu. V interiérech skvěle funguje jednotlivě i v souboru několika 
kusů.

Síla přímočarosti v podání čirosti skla

Materiál: Křišťálové sklo

Barva: Křišťál 

Technika: Technické sklo, pískování
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LEEBA
Křehký cinkot nesený větrem

Majestátní rampouchy vznikající postupným zamrzáním kapek vody 
na skalních útvarech. Stékající paprsky světla, které dokážou prolomit 
půlnoční tmu. Fragmentovaná krása ledových ker, které jako by 
pod dotykem měly začít tát. Členité svítidlo Leeba může být buď 
křišťálově čiré, nebo s možností ručně broušeného dekoru 
inspirovaného ranní námrazou. 

Na míru vytvořená instalace je unikátním vertikálně modifikovatelným 
svítidlem, které tvoří pruty skleněné hutní hmoty zdánlivě levitující 
v prostoru. 

Materiál: Křišťálové sklo

Barva: Křišťál 

Technika: Hutní sklo
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VLTAVA
Tichá síla vody

Jako by někdo zastavil déšť padající nad hlavou. Kapky vody se před 
zamrznutím v letu stihly deformovat a roztříštit, ale stále tvoří součást 
jednoho úchvatného celku. Voda ke sklu neodmyslitelně patří a její 
tichá, ale mocná krása a vlastnosti poskytly inspiraci k závěsnému 
svítidlu Vltava. 

Hutně foukané duté měňavé kapky z křišťálového skla jsou 
zavěšené na členěných řetízcích, které evokují drobné krůpěje. 
Pravý solitér, který bude klidně plynout jakýmkoli prostorem.

Materiál: Křišťálové sklo

Barva: Křišťál / Modrá

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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„Dívám se do mraků a vidím nekonečný příběh. Mohu si představit 
vše. Zrcadlící se svět nabízí nové dimenze a rozměry, naše okolí v jiné 
realitě.“

Instalace Cumulus Luxus se vznáší nad hlavami pozorovatelů jako 
iluzorní svět, který inspiruje a fascinuje. Zve k zasnění se, introspekci 
a pomalému plynutí myšlenek tak, jak to umí právě oblaka. 

Plastiku tvoří 26 zavěšených mraků z hutně foukaného skla. Skleněné 
komponenty organických tvarů jsou vystříbřeny z vnitřní strany, takže 
se chovají jako živoucí zrcadla nastavená svému okolí. Plastika byla 
nainstalována ve foyer Libereckého zámku v rámci Anifilmu 2022.

„Příběh je to, co se skrývá v mracích.“

CUMULUS LUXUS

Materiál: Křišťálové sklo

Barva: Stříbrná

Technika: Ručně foukané sklo, 

vnitřní stříbření
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GLASS

is
UNIQUE.
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Médium jako je sklo nikdy nepřestává odhalovat další nové tváře a vrstvy. 
Krom zakázkové produkce se věnujeme i tvorbě vlastních kolekcí. 
Ty vytváříme v návaznosti na kontext místa, situace, nebo prostředí, 
do kterého jsou navrhovány. Kolekce zahrnují skleněné plastiky, užitkové 
sklo nebo i solitérní kusy, často v jedinečné kombinaci s dalšími materiály. 
Kompletní autorská kolekce se rodí přibližně tři měsíce – od první skici 
až po samotnou realizaci.

KOLEKCE
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KLONDIKE
Křehkost s nožkami pevně na zemi

Od nepaměti máme tendence upínat se na věci, které jsou jedinečné, 
těžko nalezitelné, vzácné. Jsou to poklady naší Země, nerostné 
bohatství. Něco, co se dá získat jen úsilím a najít dílem náhody. 
Objekty, ve kterých se hmotná krása prolíná s tou nehmotnou, 
podněcující imaginaci.

Zbrusu nová kolekci KLONDIKE je založena především na půvabu 
zušlechtěných materiálů. 
 
KLONDIKE je v duchu zlaté horečky o radosti z nacházení  – nových 
spojení, vazeb a příběhů. Je zhmotněnou vizí, která spojuje dva velmi 
tradičních materiály, sklo a mosaz. Setkávají se v ní prvky z klasických 
odlitkových lustrů se sametově bílým opálovým sklem a tím vzniká 
živý dialog těchto na první pohled odlišných světů, které se spolu 
ale odedávna setkávají v našich obydlích.

Materiál:  Opálové sklo, mosaz

Barva: Opál / zlato

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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Fascinace sklem a jeho unikátními vlastnostmi neúnavně motivuje 
k novým experimentům. Přesně tak se zrodila spolupráce společnosti 
PRECIOSA Lighting a SALANSKY v rámci mezinárodního sklářského 
sympozia v Novém Boru (IGS).

U vzniku kolekce UNDERGROUND stálo hledání nových postupů, 
materiálů i překvapivých výsledků, které může užitkové sklo 
nabídnout. Nová receptura skla s příměsí vzácných zemin nabízí 
podmanivý zážitek ve dne i v noci. Za světla výrobky lákají k dotyku 
a po setmění při nasvícení UV světlem ožijí a září do tmy.

Kolekce UNDERGROUND je originální, zábavná a tajemná. 
Hrubě strukturované lisofoukané hutní sklo podněcuje pohledy 
i fantazii.

Jako zemské jádro žhnoucí ve tmě

UNDREGROUND
GLASSWARE

Materiál: UV aktivní křišťálové sklo

Barva: Křišťál / růžová

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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MINIMUM MAXIMUM
Malý chrám vašich tajemství

Pečlivě opracované materiály se pojí v celistvou ochrannou skořápku 
pro maličkosti vám nejdražší. Skleněná čočka z ručně foukaného skla 
s broušenými průhledy ochraňuje vše ukryté pod ní, ale zároveň 
nebrání obdivnému pohledu. Wabi-sabi momentum dřevěné části 
v sobě skrývá historii sklářství a zároveň harmonicky doplňuje druhou 
průzračnou polovičku.

U solitéru Minimum Maximum je viditelná souhra vertikálních 
a horizontálních linií v kombinaci s optickými vlastnostmi skleněné 
čočky a charakterem staré dubové sklářské formy.

Materiál: Křišťálové sklo / Dub

Barva: Křišťál / Hnědá

Technika: Ručně foukané sklo / 
broušené
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Hranice experimentálního umění se nacházejí mezi odlišnými oblastmi 
praxe, v místech jejich dotýkání – v prolínání života s uměním nebo 
i s vědou. Podstata tohoto přístupu se z velké částí nachází v samotném
aktu experimentování a ne pouze v jeho výsledcích a produktech. Tvárnost 
a efemérní krása roztaveného skla k pokusům a objevování nových forem 
přímo vyzývá. 

ART & 
EXPERIMENTS
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Přítomnost v absenci

Tvorba v neprobádaném prostředí a skenování prostoru v jistém úhlu. 
Série, která zachycuje předměty v čase. Hutně foukané sklo 
zachycuje jakési jejich fosílie, negativní formy, které obtiskly svou 
podobu do sametově bílých objektů. To, co vidíme, je názorná 
nepřítomnost.

TRANSFORMATION pracuje s archetypálními předměty naší 
civilizace jako s formami a prozkoumává prostředí, které se nachází 
v jejich těsné blízkosti. Výsledkem je 13 rozdílných tvarů, které jsou 
zprávou o existenci věcí v jejich absenci.

Sklu se při tvorbě těchto objektů dává prostor pro jeho přirozené 
chování, do kterého se zasahuje jen minimálně. To se ale nevylučuje 
s možností dovést ho tímto způsobem do extrémních forem. 

TRANSFORMATION

Materiál: Opálové sklo / Křišťál

Barva: Bílá / samet

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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Kde sedává inspirace

Všechna tři umělecká díla primárně propojuje kombinace dvou 
materiálů. U křesla Toton je to surové dřevo a foukané sklo, u židlí 07 
a 08 potom kovová konstrukce a foukané sklo. Každý solitér na sebe 
upozorňuje různorodým tvaroslovím ohýbaného nábytku 
nebo surovým svařováním kovových konstrukcí u obou židlí. 
Kolekce je přehlídkou neobvyklých kompozic a využití nevšedních 
technik, viditelných jak v celku, tak v detailu.

Křeslo Toton je „čalouněno“ dvěma skleněnými polštáři z křišťálové-
ho ručně foukaného skla. Prvky jsou propojeny surovým mosazným 
drátem, který unikátní tvarosloví pevně spoutává.

Židle číslo 07 upoutá pozornost zářivou akvamarínovou modří 
v kombinaci se surovým svařováním kovové židle. Viditelný 
materiálový dialog podtrhuje estetický dojem celé kompozice.

Na židli číslo 08 je pohodlně usazeno ručně foukané sklo teple 
ambrové barvy, jakoby v pevném objetí surově svařované konstrukce. 
Výrazná kombinace materiálů staví objekt do role interiérového 
solitéra.

UPHOLSTERY 
COLLECTION

Materiál: Křišťálové sklo / Buk / 

Mosaz

Barva: Křišťál / Buk / Aquamarine 

/ Amber

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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HOOK VASES
Nacházení tvárných momentů

Probudit život, vylákat tvar, nechat ho volně plynout a zastavit ho v ten 
pravý moment. Hnětením bílého opálového skla navodit pocit 
poddajnosti a měkkosti, který se rozplyne po prvním doteku.

Série HOOK Vases je vytvořená volnotvarovou deformací za pomocí 
dřevěných háků, které dříve sloužily jako věšáky na oblečení. Díky 
zápasu s materiálem vznikají živočišné tvary, jež působí v prostoru 
nejen jako estetický objekt, ale také jako funkční předmět.

Materiál:  Opálové sklo / Křišťál

Barva: Bílá / samet

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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Sklo se dokáže díky své mnohotvárnosti stát dominantou jakéhokoliv 
prostoru, nebo s ním naopak přirozeně splynout. Projekty jsou vize, které 
se zhmotnily pouze v jediném unikátním provedení a v jednom specifickém 
prostoru, kde jsou umístěny permanentně. Navazují na atmosféru, historii 
a požadavky dané lokality a dokáží i rozvinout limity možností skla 
jako materiálu.

PROJEKTY
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Světlo v potemnělé uličce

Vstupujete do jiného světa. Do světa ulice, kde se mísí styly, kultury, 
názory i chutě. Jsou tu vrstvy a nánosy času. Kdo za tím stojí, 
svobodný umělec, nebo vandal? 

Velkoformátovou malbu ve sklepních prostorách restaurace Chicago 
v Liberci jsme navrhli a zrealizovali společně s dalšími umělci 
z Walldesign3000 či výtvarníkem Jakubem Neufussem. Inspirací 
pro celkové uchopení atypického prostoru byla temná ulice 
chicagského města. Taková postranní ulička. Místo, kterým jen rychle 
projdete. Místo, které však odráží tvář a charakter města. 

Chodba a schodiště vás přenese do chicagského nočního života, 
kde nechybí neonová světla, různorodé graffiti, „hořící“ barel 
či pomrkávající žárovka.

Vítejte v CHICAGU!

Materiál: LED NEON, malířská barva

Barva: Neon Blue, Neon Green

Technika: výmalba, sprejování přes 
šablony, fixy

CHICAGO SUB CLUB
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Paprsek světla razící si cestu 

Termín penetrace je znám napříč obory. Ať už jako prolomení obranné 
vojenské linie, průnik v rámci sexuální aktivity či jen jako nátěr, který se 
vsakuje do materiálu. 

Skulptura PENETRACE 2021, vytvořená speciálně pro Liberecký 
zámek, byla zamýšlena jako průnik energie, která se dere na povrch. 
Oči tvrdí, že je zamrzlá v čase, ale uši málem slyší tříštění podloží 
a cinkot krystalizujícího skla. Objekt propojuje lokální materiály v 
rámci geologie i historie – zušlechtěné i surové hmoty místní 
liberecké žuly a ledově křišťálové tyče skla, které je s regionem 
neodmyslitelně svázáno.

Vzniká tak místo k setkání, střetnutí, odpočinku, zastavení i rozjímání. 
Kultura se dere na povrch!

PENETRACE

Materiál: Křišťálové sklo / Liberecká 

žula / beton

Barva:  Křišťál / Liberecká žula

Technika: Ručně foukané hutní sklo
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Nejdelší skleněný žebřík na světě

24 metrů, 2 patra, 64 příček, 235 schodů, 1 nekonečný výhled. 

Instalace Climax Paradisi v člověku probouzí nezadržitelnou touhu 
stoupat výš.

Dostat se do světa lidského poznání a pak až za jeho hranice. 
Žebřík, i na symbolické rovině, nám může pomoci vidět za známé 
horizonty. Spojit profánní se sakrálním. Jako metafora se objevuje 
téměř ve všech lidských vírách. 

Stoupejte po skleněném žebříku z hlubin času vzhůru až do 
současnosti. Příčku po příčce se budete blížit Křišťálovému údolí, 
nádhernému koutu naší země na severu Čech, kde se po staletí rodí to 
nejkrásnější sklo, jaké si člověk dovede představit.

Dostoupejte do Climax Paradisi.

Materiál: sklo, stříbro, nerez, 3D tisk

Barva: Stříbro

Technika: Ručně svařované tech-
nické sklo

CLIMAX PARADISI
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MADE TO 
MEASURE 
V našem portfoliu najdete i návrhy, specifikaci a výrobu světelných objektů, solitérů 
a plastik do interiérů. Objekty navrhujeme a vyrábíme primárně z ručně foukaného 
hutního skla v příležitostné kombinaci s dalšími materiály. Veškerá tvorba je autorská 
a koncipovaná tak, aby respektovala příběh, charakter, funkci a atmosféru daného 
prostoru. Na základě vašich požadavků jsme schopni připravit ideový návrh s citlivostí 
k současnému designu, předběžnou kalkulaci a v neposlední řadě také provést výrobu 
a instalaci.

1. Ideace  – S klientem či klientkou detailně probereme jejich představu o designu, 
požadované estetice, zamýšlených prvcích v interiéru, barvách, materiálech 
a výsledném rozsahu. V první fázi je důležité zaměřit se na rozměry místnosti, 
elektroinstalaci, umístění svítidel/objektů, fixační body a technické řešení 
stropních konstrukcí.

2. Skica – Dalším krokem je první návrh a ideový záměr. Tam spadá ujasnění konceptu 
a přístupu ke zpracování, materiálové variace či první ruční skici.

3. Model – Pro zamýšlený a naskicovaný objekt, svítidlo či plastiku se vytvoří 3D model 
či technická skica, která poté poslouží jako technický podklad pro výrobu.

4. Výroba – V průběhu výroby neustále konzultujeme finální produkt s klientem 
či klientkou. Před samotnou instalací máme připravenou předinstalaci, při které si 
výrobek mohou prohlédnout v našem studiu. 

5. Instalace – Instalace probíhá vždy po domluvě a na základě odsouhlasení finální 
podoby produktu. 
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Materiál: Opálové sklo
Barva: Opál
Technika: Ručně foukané sklo
Světelný zdroj: LED G9
Hmotnost: 2,5kg / Varianta 3, 4,5 kg

Materiál: Křišťálové sklo / leštěná nerez
Barva: Křišťál
Technika: Lisofoukané hutní sklo
Světelný zdroj: LED E17
Hmotnost: 2,5kg/ks

CLOUDS

UNDERGROUND LIGHTING

VARIANTY
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150 - 350 mm

Rozměry komponentů: 
Průměr: 200mm / Varianty 300, 400 mm
Výška :120mm / Varianty 150, 200 mm

Rozměry svítidla / 1 závěs: 
Průměr: 150 mm / Varianta 100 mm
Výška: 500 mm / Varianta 250 mm

130 mm 130 mm130 mm
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Materiál: Křišťálové sklo
Barva: Křišťál
Technika: Technické sklo, pískování
Světelný zdroj:  G10
Hmotnost: 15 kg

TUBES
Rozměry svítidla: 
Průměr: 120 mm / Varianta 100 mm
Délka: 1500 mm / Varianty 1200, 1000 mm

Materiál: Křišťálové sklo
Barva: Křišťál
Technika: Hutní sklo
Světelný zdroj:  GU 10 / externě nasvíceno ze stropu
Hmotnost: apox. 100 kg

LEEBA
Rozměry komponentu: 
dia 35mm, l = 280mm - 790 mm

700 mm
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CUMULUS LUXUS
Materiál: Křišťálové sklo
Barva: Stříbrná
Technika: Ručně foukané sklo / vnitřní stříbření
Světelný zdroj:  GU 10 / externě nasvíceno ze stropu
Hmotnost: 2,5 kg/kus

Rozměry komponentů: 
dia 250 mm, 300 mm, 350 mm
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150 - 350 mm

Materiál: Křišťálové sklo
Barva: Křišťál / Modrá
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Světelný zdroj: GU 10 / externě nasvíceno ze stropu
Hmotnost: apox. 0,5 kg/kus

VLTAVA
Rozměry komponentu: 
dia 80 mm

70-120mm
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Materiál: Opálové sklo, mosaz
Barva: Opál / zlato
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Hmotnost: 1 - 5 kg

KLONDIKE
Rozměry komponentů:
viz nákres

220 mm

100 mm 130 mm

110 mm

130 mm130 mm

220 mm

70 mm
90 mm

45 mm 50 mm
55 mm55 mm
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Materiál:  UV aktivní křišťálové sklo
Barva: Křišťál / růžová
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Hmotnost: 1 - 5 kg
 

UNDREGROUND GLASSWARE
Rozměry:
viz nákres
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170 mm

Váza Trofej

Sklenice Panák
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Pohár Popelník

Sklenice velká

Žardiniéra

Mísa velká

Mísa malá
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Materiál: Křišťálové sklo / Dub
Barva: Křišťál / hnědá
Technika: Ručně foukané sklo / broušené
Hmotnost: 1,9 kg

MINIMUM MAXIMUM
Rozměry: 
l = 110 mm, dia = 120 mm

120 mm
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Materiál: Opálové sklo / Křišťál
Barva: Bílá / samet
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Váha: od 2,5 kg do 7 kg

TRANSFORMATION
Rozměry: 
Od l = 200  mm do 400 mm , 
od dia = 150 mm do 400 mm 
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Materiál: Křišťálové sklo / Buk / Mosaz
Barva: Křišťál / Buk / Aquamarine / Amber
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Hmotnost: 6 kg

UPHOLSTERY COLLECTION 
Rozměry: 
470 × 400 mm / Dia 280 mm

850 mm
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Materiál: Opálové sklo / Křišťál
Barva: Bílá / samet
Technika: Ručně foukané hutní sklo
Váha: 2 kg

HOOK VASES
Rozměry: 
l = 400  mm, dia = 220 mm 

75 mm 80 mm 90 mm
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Materiál: Křišťálové sklo / Liberecká žula / beton
Barva: Křišťál / Liberecká žula
Technika: Ručně foukané hutní sklo

PENETRACE
Rozměry instalace:
Výška: 2400 mm
Šířka: 1700 mm
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www.salansky.cz
@salansky.cz

showroom & office
druhé patro
Ruprechtická 365/55
Liberec, 46001 
Czech Republic, Europe
SALANSKY & Co., s.r.o.
IČO : 119 63 646

Design, Production
Jan Salanský
jan@salansky.cz / +420 776 686 921

Developement, Production
Ondřej Salanský
ondrej@salansky.cz / +420 724 275 901

KONTAKTY
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