
Když se řemeslo spojí s českým designem

Nová kolekce koulí se jménem je obdobou klasických ozdob se jmény našich blízkých, které zdobí naše 
stromečky už po generace. Je to typ oblíbených ozdob, který vznikl samotnou poptávkou zákazníků, kteří 
si přáli ozdobu se jménem někoho z rodiny, či kamaráda. Pro velký úspěch se koule se jménem zařadili 
do stálé nabídky značky Glassor, která tento oblíbený produkt neustále inovuje. V souladu se současnými 
trendy vytvořili novou kolekci, která doplní nabízený sortiment.

“Nová kolekce je více minimalistická, dá se velmi 
dobře ladit s moderním interiérem, barvy jsou 
vybírány s citem a doplňuje naši novou nabídku 
skandinávského stylu a čistšího designu.” Doplňuje 
produktová designerka Marianna Malíková.

Co kus, to originál. Zajímavostí je, že značka Glassor vytvořila zcela nový typ písma, za kterým stojí spo-
lupráce designerky a paní malířky Kličkové. Autenticita se tu opírá o ruční práci. Ozdoby se malují na míru 
každému zákazníkovi a vy máte jistotu, že když si objednáte kouli se jménem, při výrobě projde rukama 
foukačů, malířů a designérů až padesátkrát.

Koule jsou také velmi pěkný firemní dárek, či su-
venýr. Fantazie v tomto případě závisí už jen na 
zákazníkovi.

“Koule se jménem jsou naším bestsellerem. Velmi 
často je zákazníci kupují například při příležitosti 
narození potomka. Jména celé rodiny pak každé 
Vánoce zdobí stromeček. Pokud je v rodině nový 
přírustek, stačí jedodušše nechat vyrobit další 
kouli a přidat k ostatním, a to je velmi praktické,” 
vysvětluje majitelka značky Glassor Kateřina Tichá

Glassor s.r.o. Je rodinná značka sídlící v severním kraji prorostlém kořeny 
českých sklářů. Specializuje se na design, výrobu, prodej a export skleněných 
ozdob a dekorací. Značka byla založena v roce 2002 a svojí výrobou navazuje 
tradici českého sklářství sahající až do 13. století. Jejich vánoční kolekce zdobily 
přehlídku nových trendů na světoznámém veletrhu ve Franfurktu v roce 2017, 
na veletrzích v New Yorku či Paříži. Tradiční řemeslo se zde snoubí s nápady 
mladých designérů. 
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