
Pyrite ljósin eru hönnuð af Studio Dechem sem var stofnað í
Prag árið 2012 af Michaela Tomiskova og Jakub Jandourek. Þau
kynntust fyrst í Novy Bor glerskólanum, þar sem þau urðu bæði
ástfangin af elsta samsetta efni mannkynssögunnar. 

Á meðan Michaela hélt áfram að læra vöruhönnun við
Akademíu Lista í Prag og síðar starfaði fyrir nokkrar virtar
hönnunarstofur, hélt Jakub áfram að skerpa á kunnáttu sinni í
ljósaiðnaðinum og sérhæfði sig í glervinnslu, tækni og
framleiðslu. Síðan stúdíóið var stofnað hafa þau einbeitt sér að
vöruhönnun og haft sérstaka áherslu á gler.

Hönnun Pyrite línunnar frá Bomma er innblásin af pýrít, gullna
eldsteininum sem myndar fullkomna teninga. Silfur útgáfan af
ljósunum endurspeglar innblásturinn frá þessum
saltkristöllum.
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Glóandi steinn úr kjarna jarðar

Þessi fallegu, vönduðu ljós eru handblásin úr blýlausum,
tærum kristal.  Með því að blása þessu lífræna efni í kalt
form, skapa færar hendur glerframleiðendanna þessi
einstöku ljós, í frumlegu og fullkomnu formi. 

Glimrandi yfirborð handblásnu kristalskubbanna er
umlukið fáguðum stálplötum á þremur hliðum í annað
hvort silfur- eða gull tónum. Pyrite línan skarar fram úr
bæði í einstakri hönnun og hágæða hráefni. Pyrite er loftljós
sem fæst stakt eða að þú getur leyft sköpunargleðinni að
njóta sín og sett upp Pyrite ljósakrónu algerlega eftir þínu
eigin höfði.



Árið 1992, stofnaði Jiří Trtík fyrirtækið Bohemia Machine –
fyrirtæki sem einbeitti sér að því að þróa háþróaða glertækni,
með notkun sjálfvirkrar vélar fyrir vélrænan skurð.
Efnahagshræringar höfðu áhrif á hefðbundnu glerframleiðslu
miðstöðvarnar, þar á meðal Světlá nad Sázavou svæði Bohemia
Machine. Margar stórar verksmiðjur náðu ekki að laga sig að
breyttum markaðsaðstæðum. Þannig byrjaði þetta nýja og
framsækna fyrirtæki að laða að sér marga af bestu hæfileikum
iðnaðarins, margir þeirra frá fjölskyldum með kynslóðir
glerframleiðenda.
 
Árið 2016 var BOMMA sett á laggirnar sem vörumerki sem
sérhæfir sig í nýstárlegri hönnun og framleiðslu á nútímalegri
glerlýsingu. Ólíkt móðurfyrirtækinu, leggur BOMMA eingöngu
áherslu á handframleiðslu sem varðveitir hefðbundna
handverkshefð. Samt sem áður, styðja þau handverksmenn sína
með mjög nákvæmni tækniþekkingu, fyrirtækjamenningu
nýsköpunar og samvinnu, auk möguleika á að vinna með
hágæða efni í nútímalegri aðstöðu.
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BOMMA
Handblásin ljós úr tékkneskum kristal

BOMMA urðu fljótt þekkt fyrir að framleiða handblásna
glerlýsingu í gífurlegum stærðum. Vegna flókins handverks
og líkamlegra krafna eru aðeins fáir slíkir umfangsmiklir
hlutir framleiddir á hverjum degi. Einstakar kristalvörur eru
síðan meðhöndlaðar af ýmsum reyndum handverksmönnum
sem hver mótar þær nær þeirri fullkomnun sem óskað er
eftir. Handverksmeistarar þeirra eru studdir af um 300
áhugasömum liðsmönnum í nýrri og nútímalegri
framleiðsluaðstöðu sem þrífst á tækni sem þróuð var innan
fyrirtækisins. Bomma framleiða nú 6 tonn af hreinum tærum
kristal á hverjum einasta degi. Hátækni vélbúnaðurinn
þeirra er sérsníðaður fyrir nákvæmna bræðslu og mælingu
sem gerir því handverksmönnum þeirra kleift að ná hámarks
möguleika á handvirkum frágangi, bæta það sem alltaf var
frábært og gera það glæsilegt.


