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Sgabello “Astrati”,
oblik. Michele De Lucchi

Fly vanity,
oblik. Giuliano in Gabriele Cappelletti

Riva 1920

novosti
pohištvenega
sejma

Po ozaveščeni izrabi naravnih virov in uravnovešeni potrošnji je tokrat izstopal
proizvajalec Riva 1920, ki letos obeležuje 95 let delovanja. Ob tej priložnosti je
pripravil retrospektivno razstavo svojega dela zadnjih 20 let. Razstavljenih je bilo
več kot sto lesenih izdelkov, ki s svojo obliko kažejo na tradicijo, inovativnost, strast
in željo po ohranjanju narave.

salone del mobile, milano 2015
poroča arh. Dunja Didič
Rialto table,
oblik. Giuliano in
Gabriele Cappelletti

Od 14. do 19. aprila smo obiskali Milanski pohištveni sejem Salone de mobile, ki velja za enega vodilnih mednarodnih
pohištvenih sejmov na svetu. Sejem je potekal 54. zapored, od tega na mednarodni ravni 37. Predstavljamo vam nekaj
novosti, ki smo jih imeli priložnost videti na sejmu.
V šestih dne je Salone de mobile obiskalo več kot tristo tisoč obiskovalcev iz vsega sveta, ki so si lahko na nekaj več
kot dvesto tisoč kvadratnih metrih ogledali najnovejše smernice na področju oblikovanja in izdelovanja notranje opreme.
S svojimi razstavnimi prostori so se predstavila vsa vidnejša svetovno znana podjetja, ki se ukvarjajo z oblikovanjem pohištvene opreme in dodatkov za dom.

Zampieri cucine
V svet kuhinj se znova vrača masiven in grobo obdelan les. Tak primer kuhinje je letos
v okviru Salone del mobile predstavil beneški proizvajalec Zampieri cucine. Razstavljeni model
nove kuhinje XP je navdušil s svojim urbanim izgledom, linearnostjo in visokotehnološkimi
vratci, pri katerih aluminijasti okvir nosi dekorativni panel.
XP, Zampieri cucine

Čeprav je bila posebna pozornost na sejmu letos posvečena lučem in čeprav bogatega obsejemskega dogajanja ni
manjkalo, vam predstavljamo tri proizvajalce, ki izdelujejo izdelke iz lesa, pri tem pa pozornost namenjajo tudi ekološkemu vidiku – ozaveščeni izrabi naravnih virov in uravnovešeni potrošnji.
Na sejmu Salone del mobile najpomembnejša težnja še vedno ostaja pripovedovanje zgodb. Veseli pa nas, da je vedno
več takih, ki vključujejo tudi trajnostno naravnano tematiko.

Button,
oblik. Luca Martorano
in Mattia Albicini

Cerfoglio new,
oblik. Riccardo Arbizzoni

Handy,
oblik. Antonella Scarpitta

Andreu World
Za tega španskega proizvajalca je
značilen izreden posluh za les. Na sejmu
se je s svojo ekipo predstavil z ekološko
naravnano stojnico, ki je s svojo
preprostostjo vso pozornost usmerila
na razstavljene izdelke: inovativne stole
iz naravnega lesa in oblazinjeno
pohištvo.
Predstavili so kreacije oblikovalcev, kot
so: Jasper Morrison, Patricia Urquiola,
Lievore Altherr Molina in Piergiorgio
Cazzaniga.

Tauro wood,
oblik. Lievore Altherr Molina

Unos chair,
oblik. Jasper Morriso

Raglan,
oblik. Piergiorgio Cazzaniga
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