TISKOVÁ ZPRÁVA

Deelive míří na světový veletrh Ambiente do Frankfurtu
V Praze, 7. 2. 2017. Společnost deelive míří na největší světový veletrh spotřebního zboží
a designu Ambiente 2017 do Frankfurtu nad Mohanem. Tato česká značka tak úspěšně
pokračuje ve své cestě v oblasti interiérového designu. Na veletrhu představí nábytek
a interiérové doplňky, pod kterými jsou podepsány jak známé osobnosti českého designu,
tak právě objevené mladé talenty.
Expozici deelive naleznou návštěvníci veletrhu v hale 11.0 místo F11. Navštívit ji mohou každý
den konání veletrhu, v hale 11.0 na místě F11, a to od pátku 10. 2. do pondělí 13. 2. vždy
od 9 do 18 hodin, v úterý 14. 2. pouze do 17 hodin.

Kolekce značky deelive zahrnuje nábytek a interiérové doplňky různých českých autorů.
Promítá se do nich individuální přístup jednotlivých designérů, ale zároveň jsou
kombinovatelné a společně vytvářejí ucelené interiérové řešení.
Kromě označení „česká“ spojuje produkty od deelive nápaditost, nadčasovost, precizní
provedení a univerzální použití. Celá kolekce, ve které najdete např. policový systém, stropní
osvětlení, odkládací či konferenční stolky, ale i mísy, lahve, svícny a karafy, reprezentuje mladý
a originální český design vyrobený českými řemeslníky.
„Rádi bychom oslovili právě ty zákazníky, kteří si chtějí interiér vybavit nápaditými
a unikátními produkty z tvorby českých designérů,“ říká Petr Hák, Art Director deelive, držitel
několika ocenění např.: Elle Decoration International Design Award za nábytek roku 2015.

O SPOLEČNOSTI
Značka deelive reprezentuje to nejlepší z českého interiérového designu. Pečlivě sleduje a vybírá
z mnoha inspirativních projektů českých designérů ty nejlepší. Při jejich výběru se oko značky, které
je symbolicky zachyceno i v logu deelive, zaměřuje především na duchaplnou myšlenku a precizní
detaily. Produkty deelive se tak vyznačují svou jedinečností, perfektním zpracováním a vysokou
kvalitou materiálů. Navrhly je osobnosti z řad českých designérů, zpracovali čeští řemeslníci
a společně tak vytváří jedinečný designový zážitek.
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DESIGNÉŘI
ADÉLA VODRÁŽKOVÁ, DURCH DUO, MARKÉTA DRŽMÍŠKOVÁ, JAN PLECHÁČ A HENRY
WIELGUS, STUDIO MUCK, PETR HÁK, LINDA VRŇÁKOVÁ, MICHAELA BOGYIOVÁ.

Předem Vám děkujeme za spolupráci,
za společnost deelive Petra Cempírková
V případě zájmu Vám rádi poskytneme další informace či obrazový materiál
na emailu petra.cempirkova@deelive.cz nebo na telefonu +420 604 553 118
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