POHIŠTVENI SEJEM AMBIENT 2015

Društvo oblikovalcev Slovenije si že sedmo desetletje svojega obstoja prizadeva za dvig
ravni vseh vrst oblikovanja v Sloveniji. S svojimi dejavnostmi poskuša vplivati na odnos
družbe do oblikovanja; odnos je potrebno neprestano gojiti in razvijati, ustvarjati splošno
zanimanje, skrbeti za kvalitetno vzgojo in primerno okolje.
Dvig ravni oblikovanja sočasno pomeni višjo življenjsko raven vseh ljudi, še posebej
uporabnikov posameznih predmetov, gospodarsko uspešnost okolja in splošno kulturno
razgledanost družbe.
Tradicionalna nagrada, ki jo DOS podeljuje na ljubljanskem pohištvenem sejmu najboljšim
izdelkom slovenskega porekla, je priznanje uspešnemu sodelovanju med oblikovalci in
izdelovalci, je popotnica, ki lahko izdelku olajša pot do kupca. Hkrati pomeni nagrada tudi
širši razmislek o oblikovanju v Sloveniji in o pomenu oblikovanja nasploh.

NAGRADA »POHIŠTVO LETA 2016«
Nagrada Društva oblikovalcev Slovenije vedno nagrajuje plodove slovenskega znanja. Letos
podeljuje nagrado “POHIŠTVO LETA 2016” sedežni garnituri LUCAS proizvajalca Oblazinjeno
pohištvo Novak.
Sedežna garnitura je plod slovenskega znanja in je zasnovana iz več med seboj
kompatibilnih elementov, ki jih lahko uporabnik poljubno izbere po sodobnih načelih
custom-made. Kompozicijo sestavljajo sedišče z naslonom, sedišče s podaljškom za noge,
poljubno nameščene okrasne blazine in police v hrbtišču naslonov za hrbet ali roke.
Izdelek so oblikovali v ekipi Novak, kjer so navade in želje kupcev nadgradili s svojim
znanjem, ki ga uspešno uporabljajo že od leta 1980. Sodelujejo tudi z oblikovalci in arhitekti
kot so Nina Mihovec, Mojca Prinčič, Tony Kuralt in Katja Paternoster. Sedežna garnitura
Lucas se je na trgu izkazala kot najbolj prodajan izdelek podjetja. Odlikuje jo prefinjena
eleganca, izčiščene oblike, natančna izdelava in odlični materiali, detajl kovinskih vgradnih
polic, predvsem pa možnost usmerjenega a kreativnega samooblikovanja naročnika.
Prav kombinacija dobrega oblikovanja in tržnega uspeha je prepričala žirijo Društva
oblikovalcev Slovenije, da podeli nagrado sedežni garnituri Lucas in podjetju Oblazinjeno
pohištvo Novak; s tem dejanjem želi DOS ponovno opozoriti javnost, da je vrhunsko
oblikovanje ključ do dodane vrednosti izdelka in edina pot za uspeh na širokem in nasičenem
trgu.
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