OBŘÍ VÁZY MARUBI

PREZENTACE

KDYŽ ATMOSFÉRA DÝCHÁ

Podlehnout „oblé kráse“ váz MARUBI není
hřích, naopak. Stačí jen zvážit, který kousek
dovede váš prostor k dokonalosti.
Váza bývá pouhým doplňkem květiny. Pro
tvůrce MARUBI je však skvostem symotným,
čemuž odpovídá její design a velikost. Obří
vázy jsou vyrobené z technického kamene.
Unikátní technologie nabízí nekonečné
množství tvarů, velikostí i povrchů, přičemž
každý kus je originál. Za jejich výrobou se
skrývají desítky hodin ﬁligránské ruční práce.
V interiéru nebo na zahradě vytvoří speciální
atmosféru a jejich často až mystická energie
vás nepřestane oslovovat.
Materiál Vázy jsou vyrobeny z „technického
kamene“ – zcela přírodní směsi tradičních
materiálů. Díky tomu lze vázy MARUBI vystavit
v interiéru i exteriéru.
Povrchové úpravy Využíváme nejrůznější
politury, které se aplikují na povrch nebo přímo
do směsi váz, často také kombinujeme obě
techniky. Dále jsou to nejrůznější způsoby
mechanického opracování povrchů (broušení,
leštění - vč. vysokého lesku, tryskání, tesání,
vrtání apod.)
Aplikace jiných materiálů Jsme schopni
podle návrhu a přání aplikovat do váz
nejrůznější zdobné prvky, od jednoduchých až
po speciální a drahé materiály (dřevo, kůže,
kovy, umělé materiály, sklo, kameny, ale i drahé
kameny a kovy)
Hmotnost váz Vždy individuální, podle tvaru,
velikosti, tloušťky stěny střepu atd. Obecně se

jedná o desítky kg, u extrémních velikostí
i stovky kg. Průměrná hmotnost se pohybuje
okolo 30–100 kg.
Rozměry V současné době rozměry cca
do 1,2 m výšky a do 0,9 m šířky. Vyrobili jsme
ale i vázu o velikosti š. 0,8 x v. 2,15 m.
Na přání jsme schopni reagovat i na možnost
výroby takto velkých kusů.
Zakázková výroba Na zakázku umíme vyrobit
prakticky jakoukoli vázu nebo nádobu. Nutno
konsultovat přání a technické možnosti.
Zajištění váz proti pádu nebo odcizení
Vázy umístěné v exteriéru lze pomocí otvoru
ve dně zajistit přikotvením do podlahy / terénu.
Je potřeba zvážit potřebu zajištění vázy proti
pádu podle charakteru umístění.
Odvodnění váz V případě umístění
v exteriéru je odvod vody zajištěn pomocí
otvoru ve dně váz.
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Většina váz je odolná proti povětrnostním
vlivům. Povrchové úpravy váz mohou při
vystavení povětrnosti přirozeně patinovat.
Dekorace Vázy jsou většinou vystaveny
samostatně, bez dalších dekorací. Lze je ale
také doplnit o různé druhy dekorací (živá zeleň,
suché dekorace, zvláštní aplikace apod.). Vázy
lze umístit na různé podstavce nebo speciálně
nasvítit. Na přání je lze také využít jako
fontány s vytékající vodou (např. do bazénu,
zahradního jezírka atd.)

WHEN THE ATMOSPHERE BREATHES
Succumbing to the „round beaty“ of MARUBI
vases is not a sin. In fact, the opposite is
the case. All you have to do is think about
which piece will add the perfect ﬁnishing
touch to your space.
Usually, a vase is simply an accessory
for ﬂowers. For MARUBI, however it is
a precisious jewel in itself with an appropriate
design and dimmensions. Marubi´s gigant
vases are made from technical stone. Unique
technology offers an endless number of
shapes, sizes and surfaces. Every piece as
an original. Producing the vases involves
dozens of hours of manual ﬁligree work.
In both, interiors and gardens they create
a special atmosphere and their energy, which
often has a mystic quality, will never cease to
appeal to you.
PROČ MARUBI
Ruční práce
Každý kus originál
Výjímečný design
Možnost enormích rozměrů
Přírodní tradiční materiály
Odolnost proti povětrnosti
Prakticky neomezená životnost
Kontakt www.marubi.cz

