
Soap vörulína BOMMA er hönnuð af   Ota Svoboda. Eftir nám við
Glerskólann í Nový Bor varð hann hluti af hönnunar dúóinu
Born in Bor. Árið 2013 gekk hann svo til liðs við Bomma. Þar sem
hann var afar útlærður og hæfileikaríkur varð hann fljótlega
yfirmaður vöruþróunar og aðal drifkraftur nýrrar
hönnunarþróunar. Hann tók þátt í tækniframförum á hverri
einustu vörulínu. Hann sameinar skapandi sýn sína við
glerhandverk og tæknilega þekkingu.

Fjölbreyttir litir, gagnsæi, stöðugt breytileg form og
einkennandi lögun sápukúla voru innblástur í þessari BOMMA
vörulínu. Þegar kveikt er á ljósakrónunni verður málmgljáa
yfirborð hennar ljómandi og hálfgagnsætt og afhjúpar
kristalkarakter hennar. 

 
 

Hönnun

Framleiðsla

Soap
Töfrandi eiginleiki litbrigða

Öll Soap vörulínan er framleidd með því að nota tækni
þar sem notaður er handblástur án forms. Þessi
augljóslega fullkomni dropi af bráðnu gleri fær
einstaka lögun og einstakt litróf. Meðal helstu kosta
Soap Collection eru möguleikarnir á að búa til
áhrifamiklar og fallegar samsetningar úr fjölda staka
ljóskúpulla og sameina litasamsetningu þeirra. 

Soap loftljósin er hægt að hengja upp stök, eða að þú
getur leyft sköpunargleðinni að njóta sín og sett upp
Soap 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.

 

Saga BOMMA

Yfirnáttúrulegt handverk

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.


