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Ruční práce, tradice, design. Základ
produktů TON a také dalších českých
značek, které vytváří interiérové doplňky.
Inspirujte se jejich souhrou v prostorách
concept store TON v pražských
Holešovicích.

CZ 

Handwork, tradition, design. These are
the essential features of TON products
as well as of other Czech companies
manufacturing interior accessories.
Find an inspiration in their interplay
in our TON concept store
in Holešovice, Prague.

CZ 

Cara Mia / Piršč
design Daniel Piršč

Křehká krajka vybroušená ve stěně vázy navazuje svou myšlenkou
na další model Daniela Piršče, Filigree. Společně s další kolekcí
získala na Designbloku Cenu kritiků jako Nejlepší kolekce bytových
doplňků roku 2011.

CZ 

Filigree / Piršč
design Daniel Piršč

Křehkost detailu filigránové krajky v kontrastu s monumentálním
tvarem. To je 42 centimetrů vysoká váza Filigree, zařazená
do prestižního výběru Czech 100 Design Icons.

CZ 

Fragile details of a filigree lace in a contrast with a monumental
shape. It is a 42 centimetres high vase Filigree, included into
a prestigious selection of Czech 100 Design Icons.

EN 

A delicate lace cut into the vase follows the idea of another model
called Filigree by Daniel Piršč. They were awarded a Critics prize
at Designblok for the Best collection of home accessories
in 2011.

EN 

Neverending Glory / Lasvit
design Jan Plecháč
Henry Wielgus

Nostalgické, ale současné. Kolekce Neverending Glory interpretuje
a propojuje siluety opulentních lustrů z pěti koncertních sálů či
divadel celého světa; La Scala v Miláně, Palais Garnier v Paříži,
Metropolitní opery v New Yorku, Bolshoi divadla v Moskvě
a Stavovského divadla v Praze.

CZ 

Clover / Lasvit
design Michael Young

Clover extrahuje specifické prvky rozsáhlé studie možností tvorby
světelných plastik v rámci systému matematické matrice. Vyjmutím
specifických prvků vznikly drobné světelné objekty, které mohou najít
každodenní využití v domácnostech.

CZ 

Clover extracts specific elements from a vast study on ways
of producing light sculptures in a system of mathematical matrix.
By removing specific elements, little light objects emerged, suitable
for everyday use in households.

EN 

Nostalgic, but contemporary. The Neverending Glory collection
interprets and connects silhouettes of opulent chandeliers from five
concert halls and theatres from the whole world: La Scala in Milan,
Palais Garnier in Paris, Metropolitan Opera in New York, Bolshoj
Theatre in Moscow and The Estates Theatre in Prague.

EN 

Inhale / Lasvit
design Nendo

Skleněné svítidlo Inhale odporuje tradičnímu výrobnímu postupu,
kdy je lampa vytvářena pouze foukáním do rozžhaveného materiálu.
V tomto případě je pomocí dechu skláře po foukání vzduch ještě
odsáván pryč. Netradiční postup tak dává vzniknout netradičním
tvarům.

CZ 

Dóza na ovoce / Křehký
design Vratislav Šotola

Jednoduché, jemné, plné znalosti skla, sklářských technologií,
přesnosti a chuti k životu. Reedice dózy z roku 1962 podle návrhu
Vratislav Šotoly, jednoho z hlavních sklářských výtvarníků druhé
poloviny 20. století.

CZ 

Simple, delicate, full of knowledge of glass and glass manufacturing
technologies, precision and zest for life. It is a re-edition of a jar
made in 1962 according to Vratislav Šotola’s design, one of the
leading glass artists of the second half of the 20th century.

EN 

The glass light Inhale defies the traditional production process when
a lamp is made only by blowing into a red-hot glass. In this case
the air is sucked out by the glass-blower’s breath right after blowing
the glass. Due to this untraditional method, unconventional
shapes can be created.

EN 

Drinking set / Křehký
design Vratislav Šotola

Nápojová sada navržená Vratislavem Šotolou v roce 1972 byla
až do roku 2012 používaná výhradně jeho rodinou. Skládá se z karafy
a sklenic, které jsou vyráběny ve třech velikostech a lze je libovolně
kombinovat.

CZ 

The drinking set designed by Vratislav Šotola in 1972 was used until
2012 only by his family. It consists of a decanter and glasses, which
are made in three sizes and can be freely combined.

EN 

Panathenai / Křehký
design Daniel Piršč

Porcelánový jídelní servis s výraznými antickými prvky, například
průvodem mužů či klasickým antickým krenelováním. Set byl
vyroben pro Křehký v manufaktuře Pirsc Porcelain v limitované
edici 50 kusů.

CZ 

A porcelain dining set with distinctive antique elements, such as
a men’s parade or classical antique crenelation. This set was made
for Křehký in Pirsc porcelain manufactory in a limited edition
of 50 pieces.

EN 

Nudibranch / Křehký
design Yveta Kroupová

Inspirací při tvarování malých dóz z křehkého francouzského
porcelánu byl podmořský slimák Nudibranch. Lze je využít jako malé
šperkovnice či na servírování drobných delikates. Motivy, dekorované
dřevěným nástrojem, jsou velmi lehké a připomínají staré krajky po
babičce.

CZ 

The inspiration for shaping little jars from fragile French porcelain
was a sea slug Nudibranch. The jars can be used as small jewellery
boxes or for serving finger food. The design, created by a wooden
tool, is very fine and it reminds of old grandmother’s laces.

EN 

Antihmota / Dechem
design studio Dechem

Napětí látek, barevných schémat a funkce. Sbírka křehkých
skleněných objektů z amorfních výpalků černého skla v kontrastu
s přísnými tvary kovové konstrukce.

CZ 

Tension of textiles, colour schemes and functions. A collection
of glass objects from amorphous burns of black glass in contrast
with hard shapes of metal construction.

EN 

lampa Muffin / Brokis
design Lucie Koldová

Propojení dubového dřeva a foukaného skla. Řada Muffin díky
různým barevným tónům vytváří neopakovatelnou atmosféru
při zachování úplné funkčnosti.

CZ 

A connection of oak wood and blown glass. The Muffin collection
creates a unique atmosphere due to differently coloured tones
while the full functionality is preserved.

EN 

Lampa Teo / Brokis
design Olgoj Chorchoj

Předlohou série lamp byla jedna z nejznámějších dětských her
Člověče nezlob se. Zábavný tvar vzniká technologií přejímaného
opalovaného skla.

CZ 

The inspiration for this set of lamps was one of the well-known
children board games Ludo. Its funny shape is created by
a technology of flashed flamed-polished glass.

EN 

Lampa Balloons / Brokis
design Lucie Koldová

Průhledné lampy ve tvaru horkovzdušného balónu s volně vloženým
reflektorem. Rozměry největšího modelu z kolekce vznikají na hranici
možností foukaného skla.

CZ 

Transparent lamps in a shape of a hot-air balloon with a loosely
inserted reflector. The size of the biggest model of the collection
borders on the limits of blown glass.

EN 

Váza Fossil / Qubus
design Jakub Berdych

Fosilie od designéra Jakuba Berdycha přivádí do světa keramiky
a umění tavený čedič. Jeho váza se tak stává uměle vytvořeným
petrefaktem, otištěným do prastarých materiálů země.

CZ 

Fossil by the designer Jakub Berdych brings smelted basalt into
the world of ceramics and art. His vase becomes an artificially
created fossil imprinted into ancient earth materials.

EN 

Šálek Woodcup / Qubus
design Jakub Berdych

Tradiční české materiály v netradičním setu hrnku s podšálkem.
Neglazovaný porcelán je zpracován do tvaru oloupané větve, stojící
na obdélníku se vzorem stromové kůry.

CZ 

Traditional Czech materials in an untraditional set of a cup and
a saucer. Non-glazed porcelain is processed into a shape of a peeled
branch, standing on a rectangle with a bark pattern.

EN 

váza Metamorfosis / Qubus
design Jakub Berdych

Staré broušené vázy, posunuté elektrikářskými svorkami do nových
rozměrů. Série na pomezí art designu zásadně ovlivňuje současné
procesy hledání tvaru.

CZ 

Old cut glass vases, brought by electrical clamps to a new dimension.
This collection on a borderline of art design significantly influences
contemporary processes of looking for a shape.

EN 

Unlimited / Qubus
design Maxim Velčovský

Bílá porcelánová váza s bočním otvorem, který jakoby vznikl
nedopatřením při výrobě. Tento ready-made tak povyšuje na první
pohled nedokonalý produkt na designový kus.

CZ 

A white porcelain vase with a hole in its side that looks like it was
made by mistake. This ready-made promotes a product,
imperfect at first sight, to a designer one.

EN 

Abstract Collection / Qubus
design Maxim Velčovský

Soubor osmi váz ve tvaru lahví se záměrně zdeformovaným tvarem.
Velčovský tímto povyšuje zmetek na objekt vlastní estetické hodnoty,
který může předčít i technicky dokonalý výrobek.

CZ 

A collection of eight vases in a shape of bottles with an intentionally
deformed shape. Velčovský promotes a spoilage to a product with
an aesthetic value, which can outstrip a technically perfect product.

EN 

Svícen Lucifer / Qubus
design Maxim Velčovský

Originální porcelánový svícen ve tvaru buclaté dlaně, který vznikl
na pomezí uměleckého předmětu a užitného designu. Uprostřed
má otvor pro svíčku, jejíž vosk po zapálení stéká přímo na ruku.

CZ 

An original porcelain candle holder in a shape of a palm that was
created at a boundary between a piece of art and utility design.
There is a hole for a candle, while the wax trickles down
on the palm.

EN 

Váza Lace / Qubus
design Jakub Berdych

Váza, podle návrhu Jakuba Berdycha z roku 2008, je otiskem kusu
seschlého poraženého stromu napadeného kůrovcem. Přes dvacet
centimetrů vysoký solitér je ručně vyroben z porcelánu.

CZ 

A vase designed by Jakub Berdych in 2008 is an imprint of a piece
of a withered felled tree invaded by bark beetles. It is a more than
20 centimetres high handmade porcelain solitaire.

EN 

Váza Drops / Verreum
design Arik Levy

Kolekce tří květinářů Drops je novým pohledem na stříbřené sklo.
Foukají se z ruky, což znamená, že jsou vždy unikátní svou formou.
Mají tvar kapek a otvory pro jednu, dvě nebo tři květiny.

CZ 

The collection of three flowerpots Drops is a new view at silvered
glass. They are blown from a hand, which means that they are
always unique in their form. They have a shape of drops and there
are holes for one, two or three flowers.

Set Shadow / Verreum
design Sebastian Bergne

Set složený ze čtyř stříbřených skleněných objektů, mís či chladících
nádob na víno a šampaňské, zabezpečuje díky technologii dvojité
stěny dokonalé vychlazení nápojů. Základnu tvoří lakovaný hliník,
který se odráží v zrcadlovém sklu.

CZ 

EN 

This set is composed of four silvered glass objects, bowls or wine
and champagne chillers, providing perfectly chilled beverages
due to a double wall technology. The base is made from varnished
aluminium that reflects in mirrored glass.

EN 

Set Aurora / Verreum
design Defne Koz
Marco Susani

Kávový set Aurora ví, jak vám zpříjemnit ráno. Skládá se ze tří ručně
foukaných šálků, podšálků, talířku na sušenky a dřevěného tácu.
Dvojitá stěna sklenic pomáhá udržovat správnou teplotu
kávy po delší dobu.

CZ 

Set Norma / Verreum
design Sebastian Herkner

Pět různých forem a dva barevné tóny povrchů. Geometrické tvary
setu Norma v kombinaci s postříbřeným sklem podtrhnou barvy
ovoce, květin či světelnou hru svíček.

CZ 

Five different shapes and two surface colour tones. Geometrical
shapes of the Norma set in a combination with silvered glass
accentuate colours of fruits, flowers or candlelight plays.

EN 

The coffee set Aurora is the right thing to make your morning
pleasant. It consists of three hand-made blown cups, saucers,
a dessert plate and a wooden tray. Double wall glasses keep
the right temperature of coffee for a longer time.

EN 

Váza ZigZag / Verreum
design Olgoj Chorchoj

Kolekce vyšších a nižších váz ZigZag, které navrhlo studio
Olgoj Chorchoj, dýchá atmosférou šedesátých let. Foukané sklo
v šedé, nebo modrozelené vytváří díky svému tvaru efekt
přechodu barvy.

CZ 

The collection of higher and lower vases ZigZag, designed by Olgoj
Chorchoj studio, breathes the atmosphere of the 60s. Due to their
shape, the blown glass in grey or blue-green colours creates
an effect of colour transition.

EN 

František Vízner / Bomma
design František Vízner

Architektonické pojetí čistých tvarových linií a dokonalé řemeslné
zpracování jemného krajkového dekoru. Spojením těchto přístupů
vznikl nápojový set, který dává vyniknout průzračné křišťálové
sklovině i lomu světla.

CZ 

An architectural interpretation of pure shape lines and flawless
craftsmanship of a fine lace decor. By connecting these approaches
a new drinkware set was created, which highlights the crystal clear
molten glass and refraction of light.

EN 

Set Solid / Bomma
design Olgoj Chorchoj

Impozantní solitéry Solid na první pohled zaujmou kontrastním
přechodem mezi hmotami spodních a vrchních dílů. Díky
dokonalému rozmístění skloviny je u nich zaručena nejen
pevnost, ale také funkčnost a stabilita.

CZ 

The Impressive solitaires Solid attract by a contrasting transition
of materials of lower and upper parts. Due to a perfect distribution
of molten glass, not only firmness but also functionality
and stability are granted.

EN 

Glass Mount / Bomma
design Arik Levy

Dřevěný podstavec ve spojení s řezaným křišťálem vytváří kontrastní
materiálové přechody z teplého do studeného, z měkkého do tvrdého.
Vizuální efekt, vytvořený zakřivením dna, sklo oživuje a dodává mu
eleganci.

CZ 

The wooden stand in a combination with cut crystal glass create
contrastive material transitions from warm to cold, from soft to solid.
The visual effect created by the bottom curvature revives the glass
and gives it elegance.

EN 

Set Lines / Bomma
design Olgoj Chorchoj

Kolekce Lines je hrou s minimalistickým geometrickým dekorem.
Designéři využili vertikálního a horizontálního matného broušení,
které při rotaci vytváří osobitý efekt.

CZ 

Geometry / Marvil
design Jiří Karásek

Dokonalá geometrie a výrazná barevnost každého z plakátů byla
specielně navržena jako interierový doplněk k produktům TON.

CZ 

The perfect geometry and distinctive colouring of each of the
wallpapers was designed to be an ideal interior accessory
to TON products.

EN 

The Lines collection represents a play with a minimalistic geometric
decor. The designers used vertical and horizontal frosted cutting,
which creates a distinctive effect during rotation.

EN 
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