


C O L O U R S
T H E  S T O R Y  O F

P Ř Í B Ě H  B A R E V



Řemeslné umění našich mistrů sklářů, brusičů

a rytců s pokorou a úctou předáváme z generace 

na generaci už více než 160 let, stejně jako tajné 

receptury barevné skloviny Moser. Ty zná jen několik 

vyvolených a jsou po staletí pečlivě uchovávány jako 

cenný poklad sklárny. Pro rok 2018 jsme připravili 

ve spolupráci s renomovanými českými designéry 

a mladými talentovanými výtvarníky umělecky 

výrazné edice děl, které jedinečným způsobem 

využívají možností kombinací barevné moserovské 

skloviny. Vznikla tak mistrovská díla, výjimečná svým 

osobitým stylem a pestrou paletou barev. Odhalte 

prostřednictvím této kolekce spolu s námi příběh 

moserovských barev, které dělají naše křišťálová 

díla tak jedinečná. 

The artisanal skill as well as the secret formulas for 

Moser's coloured glass have been handed down from 

our master glassmakers, cutters and engravers from 

generation to generation for over 160 years. These 

formulas are known by a chosen few and have been 

carefully stored for over a century as the glassworks’ 

valuable treasure. For 2018, we have prepared special 

artistic editions of our works in cooperation with 

renowned Czech artists and young designers who 

utilize the possibilities of Moser's coloured glass in 

unique ways. The result was the creation of these 

masterpieces, each with their own unique style 

and vibrant spectrum of colours. By means of this 

collection you can uncover with us the story of the 

Moser colours that make our crystal works so unique.

Lukáš Jabůrek
u M Ě L E C k ý  Ř E d i T E L  S k L á R n Y

A R T  d i R E C T O R  O F  T H E  G L A S S W O R k S
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Mistrovské řemeslo, přetvářející něco tak elementárního, jako je křemičitý písek, 
do podoby ryzího umění, je neměnným základem celé tvorby proslulé karlovarské sklárny 
dodnes. A ačkoliv samotné principy práce sklářů se od založení značky Moser prakticky 
nezměnily, touha po inovaci a objevování nových cest provází sklárnu celou její historií. 

Právě touha po dalším zvýšení exkluzivity výrobků Moser dala vzniknout příběhu barev. 
Již na počátku 20. století vzniká v hlavě nového technického a uměleckého ředitele Lea 
Mosera, syna slavného zakladatele sklárny, vize o novém a atraktivním přístupu k práci 
s křišťálem. Leo přitom nehodlal ponechat nikoho na pochybách, že hra s barvami může 
propůjčit výrobkům nový a zcela výjimečný charakter. Barvené sklo se brzy po svém 
začlenění do vybraných kolekcí skutečně stává symbolem originality a luxusu.
 
Samotné názvy barevných sklovin se inspirovaly u těch nejdražších drahokamů… 
zelený smaragd, fialový ametyst nebo modrý safír. V Moseru však toužili po něčem 
ještě vzácnějším. Psal se rok 1929 a spojení s berlínskými specialisty v oblasti barvení 
skla přináší po dvouletém experimentování základ dnešních unikátních barev Moser. 
Propojení tradičního křišťálu s novými sklovinami barvenými oxidy přineslo více než jen 
nové odstíny do barevné palety. Tyto oxidy naučily sklo reagovat na světlo a rozehrát se 
s každým paprskem denního či umělého světla do zcela nečekaných podob. 
 
do dnešního dne zůstává receptura barev pečlivě uchovávána a střežena v archivech 
sklárny Moser. Jedinečný odkaz Lea Mosera se předává z generace na generaci pouze 
mezi těmi nejzasvěcenějšími mistry skláři. Současná paleta tradičních barev Moser čítá 
šest barev – žlutý eldor, fialový alexandrit, medový topas, růžový rosalin, modrozelený 
beryl a modrý akvamarin. Celkovou paletu využívaných barev doplňuje kromě těchto 
šesti základních také sada čtyř doplňkových a šesti sytějších odstínů, využívaných při 
tavení přejímaných výrobků.
 
Jedinečné barevné spektrum, které je skutečným světovým unikátem, je jedním 
z největších bohatství značky Moser. ne pro svou historii nebo tajemstvím opředenou 
recepturu…, ale kvůli nezaměnitelnému charakteru, jenž propůjčuje výrobkům při každém 
setkání se světlem, a emocím, které probouzí v nás, kdož značku Moser obdivujeme.

POODHALTE S NÁMI PŘÍBĚH 
JEDINEČNÝCH BAREV MOSER

Čistota a elegance čirého křišťálového 
skla připraveného v dílnách Ludwiga 
Mosera uchvátila svět poprvé již před 
více než 160 lety. 

Citrínově žlutá a původem 
vzácná barva, vyznačující se 

silným jasem a jemně pastelovým 
odstínem. křišťálu kromě 

neotřelého charakteru propůjčuje 
také neobyčejnou tvrdost při 

řemeslném zpracování.

Romantická a noblesní 
růžová barva, jejímž 
základem byla sytě rudá. 
Svou eleganci dává 
decentně na obdiv v každém 
detailu i ve velkých, 
broušených plochách.

Tajemná, světle fialová 
barva, dramaticky měnící 
své zabarvení pod různým 
typem světla. dosahuje 
odstínů od pastelově 
fialové až po jemné 
odstíny modré.

Modrozelená barva, 
inspirovaná hlubinami 

modrozelených mořských 
lagun a šuměním vln. Své 
jméno dostala z řeckého 

beryllos, označujícího 
modrozelené drahokamy.

Medově zlatá barva, odkazující 
na živost žhavého skla ještě před 
jeho dalším zpracováním mistry 

skláři. Vášeň před zkrocením 
nechá ve výtvorech naplno 

promlouvat jemně 
broušené motivy.

Temně modré ztělesnění 
vodního živlu. Stejně jako 

voda samotná vystihuje 
podstatu všeho živého, je 

akvamarin nenahraditelnou 
součástí sklářského umění 

a inspirace.
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The masterful craftsmanship, which transforms something as fundamental as sand into 
works of pure art, is the unchanging foundation of the famous karlovy Vary glassworks 
to this day. And although the principles of the glassworkers have practically not changed 
since the founding of the Moser brand, the desire to innovate and discover new ways has 
driven the glassworks throughout its entire history. 

Truly it was the desire to further increase that exclusivity of Moser’s products that 
established the story of colours. By the beginning of the 20th century, Leo Moser, son 
of the famous founder of the glassworks, emerges as the new technical and artistic 
director, creating a vision of new and exciting approach of working with crystal. Leo had 
no intention of leaving any doubt that playing with colours can lend his products a new, 
chic character. Coloured glass soon became a symbol of originality and luxury after its 
incorporation into selected collections. 

The individual names of the coloured glass were inspired by some of the most precious 
gems… the green Emerald, the violet Amethyst or the blue Sapphire. At Moser, however, 
they wanted something even more rare. in 1929 and in connection with Berlin specialists 
in the field of coloured glass, the results of two years of experimentation bring out the 
unique colours of Moser. Connecting the tradition of crystals with new oxide-enamel 
glass brought more than new shades to the colour palette - these oxides taught the 
glass how to react to light and to play with everyday or artificial light from different 
perspectives. 

To this day, the colour formula remains carefully preserved and kept in the archives at 
Moser glassworks. The unique legacy of Leo Moser passes from generation to generation 
among the most knowledgable masters of glassmaking. The current palette of traditional 
colours includes six shades - golden eldor, violet alexandrite, honey topaz, rosy rosalin, 
blue-green beryl and blue aquamarine. in addition to these six basic colours, the 
complete range of colours adds four more complimentary colours as well as six more 
sophisticated shades used to make custom work. 

This unique colour spectrum is one of the greatest treasures of the Moser brand. 
not for its history or the mystery of its unprecedented formula… but because of the 
unmistakable character which it lends to the products whenever they meet light and 
emotion, which also awake in us when we look at them.

UNfOLD wITH US THE STORy 
Of MOSER UNIqUE COLOURS

The clarity and elegancy of clear crystal 
glass which captivated the world was 
first prepared in the workshop of Ludwig 
Moser over 160 years ago.

Citrusy yellow and originally 
a rare colour, distinguished by its 

strong brightness and delicate 
pastel shade. in addition to the 

unprecedented character, crystal 
also lends an extraordinary 
hardness to craftsmanship. 

A romantic and noble rose 
colour, which is based on 
deep red. its elegance 
subtlety allows you to 
appreciate every detail, 
even in large cut surfaces. 

A secretive, light violet 
colour, dramatically 
changing its hue under 
different types of lights. 
it can obtain a shade 
ranging from pastel violet 
all the way through light 
blue. 

A blue-green colour, inspired 
by the depths of blue-green 

lagoons and foaming waves. its 
name comes from the Greek 

beryllos, which denotes blue-
green gemstones. 

A honey golden colour, which 
references the life of heated 
glass just before it is further 

processed by the master 
glassmakers. This passion before 

the torture will allow the finely 
ground motifs to speak out. 

A dark blue embodiment 
of the element of water. 

Just like water itself is 
the essence of all living 

things, aquamarine is an 
irreplaceable part of glass 

art and inspiration. 
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BALL 3403
váza / vase

vÝŠKa / HeIGHT: 30 cm / 11.8 inch
Barva / Colour: základní barvy Moser

/ Moser basic colours
lIMITovaNá sÉrIe / lIMITed edITIoN: 50 ks / pcs

dESiGn:  JAkuB BALHAR

BALL

design plný barevného optimismu a zároveň 
dokonale přesné spojení šesti dílů ručně foukaného 

a náročně broušeného křišťálu. Taková je váza 
s mísou z kolekce BALL, jež dostala do vínku 

kompletní paletu barev Moser a jednu hravou 
myšlenku, pocházející ze života skláře Jakuba Balhara. 

inspirací pro tato díla se staly Jakubovy dvě dcery 
a jejich pokoj plný pestrobarevných míčů.

A design full of colourful optimism, and yet, also 
a flawlessly precise fusion of six handblown works and 
exactingly-cut crystal. One such is the vase with bowl from 
the BALL collection, which has received the complete 
palette of Moser colours as well as a playful concept from 
the life of glassmaker Jakub Balhar. Jakub’s two daughters 
provided the inspiration for this work with their room full 
of multi-coloured balls.

BALL 3409
MÍSA / BOWL

VýŠkA / HEiGHT: 9,5 cm / 3.8 inch
ŠÍŘkA / WidTH: 35,5 cm / 13.9 inch

BARVA / COLOuR: základní barvy Moser / Moser basic colour 
LiMiTOVAná SÉRiE / LiMiTEd EdiTiOn: 50 ks / pcs
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dESiGn:  BOdA HORák

JULIA 3400 
MÍSA / BOWL
ŠÍŘkA / WidTH: 27 cm / 10.6 inch
VýŠkA / HEiGHT: 12 cm / 4.7 inch

JULIA 3402
MÍSA / BOWL
ŠÍŘkA / WidTH: 21 cm / 8.3 inch
VýŠkA / HEiGHT: 18,2 cm / 7.2 inch

JULIA 3401
VázA / VASE
VýŠkA / HEiGHT: 36 cm / 14.2 inch

decentní minimalismus, podepsaný barvou 
pastelového akvamarinu a elegantního, 
pravidelného broušení. JuLiA je kolekcí, 
která propůjčuje interiéru skutečně osobitý 
charakter, ať má podobu dekorativních 
předmětů, či nápojového skla. nezapře tak 
svůj vzor, kterým se autorovi kolekce stala 
druhá manželka samotného Ludwiga Mosera, 
krásná a vznešená žena jménem Julia. 

JULIA 3402 
LAMPA / TABLE LAMP
VýŠkA / HEiGHT: 51,5 cm / 20.3 inch

Subtle minimalism, underscored with tones of 
pastel aquamarine and elegant, geometrical 

scoring. JuLiA is a collection which lends a very 
specific character to an interior, be it in the 

form of a decorative object or a drinking glass. 
The collection doesn’t ignore its model, which 

the collection gets from the second wife of 
the self-same Ludwig Moser, a beautiful and 

aristocratic woman named Julia.

JULIA 
láHev / deCaNTer 30270 
oBJeM / CaPaCITY: 1300 ml / 1 qt. 10 oz
vÝŠKa / HeIGHT: 33,5 cm / 13.2 inch

odlIvKY / TuMBlers 
30278, oBJeM / CaPaCITY: 350 ml / 11.7 oz, 
vÝŠKa / HeIGHT: 16 cm / 6.3 inch
30268, oBJeM / CaPaCITY: 320 ml / 10.7 oz, 
vÝŠKa / HeIGHT: 9 cm / 3.5 inch

Barva / Colour: akvamarin / aquamarine

v nabídce v základních moserovských barvách 
a v křišťále. / available in clear and six 
Moser´s translucent colours.

BARVA / COLOuR: akvamarin / aquamarine
BRuS / CuT: klínové řezy / wedge-shaped cuts

V nabídce v základních moserovských barvách a v křišťále. / Available in clear and six Moser´s translucent colours.

JULIA
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křehkost a rozmanitost motýlích křídel zachycená 

v ladných křivkách křišťálu, podmaňujícího smysly při 

každém pohledu i doteku. Elegantní nápojový soubor 

MOTýLEk, inspirovaný pestrobarevným světem 

neobyčejných odstínů a tónů barev, symbolicky 

proměňuje pomíjivé okamžiky ve společnosti této 

kolekce v nezapomenutelný zážitek.

The fragility and diversity of butterfly wings are 

captured in the graceful curves of crystal which 

submit to the senses with every touch and glance. The 

elegant BuTTERFLY drink set, inspired by a colourful 

world of remarkable shade and hues, symbolically 

transforms moments passing in the company of this 

collection into unforgettable experiences.

BUTTERFLY  
30281, OBJEM / CAPACiTY: 870 ml / 29 oz, VýŠkA / HEiGHT: 25,5 cm / 10 inch

30291/f, OBJEM / CAPACiTY: 460 ml / 15.3 oz, VýŠkA / HEiGHT: 29,6 cm / 11.6 inch
30282, OBJEM / CAPACiTY: 620 ml / 20.6 oz, VýŠkA / HEiGHT: 26,6 cm / 10.4 inch

30288, OBJEM / CAPACiTY: 570 ml / 19 oz, VýŠkA / HEiGHT: 11 cm / 4.3 inch
BARVA / COLOuR: křišťál a základní barvy Moser / clear and Moser basic colours

Soubor je nabízen v hladkém i rytém provedení.
The set is available in plain and engraved execution.

30291/f

dESiGn:  LukáŠ JABůRE k

MOTÝLEK

30281 30291/f 30282 30288
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dESiGn:  k ATE ŘinA dOuŠOVá dESiGn:  LukáŠ JABůRE k

GEMA  2965
VázA / VASE

VýŠkA / HEiGHT: 13 cm / 5.1 inch
BARVA / COLOuR: alexandrit podjímaný růžovou

 / alexandrite underlay with rose

HRUŠKA / PEAR 3196
váza / vase
vÝŠKa / HeIGHT: 13 cm / 5.1 inch
Barva / Colour: akvamarin 
podjímaný zelenou / aquamarine 
underlay with green

CAORLE 3211
VázA / VASE

VýŠkA / HEiGHT: 13 cm / 5.1 inch
BARVA / COLOuR: alexandrit podjímaný aurorou

/ alexandrite underlay with aurora

Shapes that amaze with modern concepts, which will become the main attraction of any 
space wherever they stand. Together with their colourful tones, they represent a remarkable 
designer feat of modern art proudly bearing the Moser mark. The sharp edges of the GEMA, 

PEAR and CAORLE miniature vases alternate with broad swathes which let the artistic 
dexterity of the glassworkers and glasscutters speak to its fullest.

Tvary, které ohromí svým moderním pojetím, se stanou dominantou prostoru, ať už stojí kdekoli. 
Společně se sytými tóny barev představují nepřehlédnutelný designérský počin současného 

umění, nesoucí hrdě značku Moser. Ostré hrany zmenšenin váz GEMA, HRuŠkA a CAORLE, 
střídající se s rozměrnými plochami, nechají naplno promluvit řemeslnou zručnost sklářů a brusičů.

dESiGn:  LukáŠ JABůRE k

HRUŠKA
PEAR 

GEMA CAORLE
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POLYGOn 3410
VázY / VASES

VýŠkA / HEiGHT: 26 cm / 10.2 inch
BARVY / COLOuRS: akvamarin podjímaný zelenou / aquamarine underlay with green,

akvamarin podjímaný ametystem / aquamarine underlay with amethyst 
VARiAnTY / VARiATiOnS: široké a úzké dno / wide and thin base

dESiGn:  JAn ČT VRTnÍk

POLyGON

Ač ve svém základu vyniká přesnými geometrickými 
tvary, výsledný organický dojem je i díky citlivě 

vybraným podjímaným barvám dokonale působivý. 
dvě unikátní vázy POLYGOn jsou výtvorem 

foukaným do jedné formy a následně náročně 
broušeným až do finální podoby solitéru decentně 

kombinujícího plochy s oblými hranami.

Although its base is distinguished with precise 
geometrical shapes, the resulting organic 
impression is perfectly impressive, thanks to the 
delicately selected underlaying colours. POLYGOn 
is two unique vases, blown into one mold and then 
precisely cut until its final form of a solitaire, subtly 
combining flat surfaces with rounded edges.
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dESiGn:  LukáŠ HOudE k

LORD´S ROCK 3413
váza / vase
vÝŠKa / HeIGHT: 36 cm / 14.1 inch
Barva / Colour: akvamarin, 
růžová a křišťál / aquamarine, 
rose and clear

LORD´S ROCK 3413
VázA / VASE

VýŠkA / HEiGHT: 36 cm / 14.1 inch
BARVA / COLOuR: křišťál a šedá 

/ clear and smoke
LiMiTOVAná SÉRiE / LiMiTEd 

EdiTiOn: 20 ks / pcs

LORD´S ROCK 3414
VázA / VASE

VýŠkA / HEiGHT: 36 cm / 14.1 inch
BARVA / COLOuR: alexandrit opál 

oranž a alexandrit / alexandrite opal 
orange and alexandrite

Masivní, a přesto jedinečně harmonické dílo inspirované 
impozantním přírodním čedičovým útvarem Panská 
skála. Stejně jako jeho předobraz, i tato kolekce váz 
donutí člověka zastavit se a přemýšlet nad fantazií 
a umem přírody i mistra skláře, který přivedl toto sousoší 
v tradičních barvách Moser, hrany a rozměrné plochy 
k nečekanému spojení.

A massive, yet uniquely harmonious work, inspired by the imposing natural basalt rock 
formation Panská skála. Just like its inspiration, this collection of vases forces people to stop 

and ponder dreams and the skill of nature as well as the master glassmaker who brought 
the traditional colours of Moser to this group of sculptures, its edges and broad 

spaces making unexpected connections.

LORD´S
ROCK  
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CAORLE
dESiGn:  LukáŠ JABůRE k

Existují tvary a objekty, které nevysvětlitelně a zároveň neodolatelně přitahují pozornost. 
A právě taková je váza CAORLE. Je to rafinovaností šestiúhelníkového broušení inspirovaného 
v historické italské architektuře a ostrými hranami kopírujícími tvar pláství? nebo snad novou 

kombinací podjímaných tónů v barvách oceanitu a růžové, vytvářejících atmosféru tajemného 
vodního světa? Jedno je jisté, v očích každého z nás to bude důvod pokaždé jiný. 

There are shapes and objects which invariably and irresistibly attract attention. And one 
of these is truly the CAORLE vase. is it the refinement of the six-angle cut inspired by the history 

of italian architecture and sharp edges copying the shape of the mantel?
 Or is it perhaps a new combination of subtle hues in the ocean and rose colours, which 

create the atmosphere of an underwater world? One thing is for sure, it will 
always be different from one set of eyes to the next.

CAORLE 3211
VázA / VASE
VýŠkA / HEiGHT: 30 cm / 11.8 inch
BARVY / COLOuRS: oceanit 
podjímaný růžovou / ocean 
green underlay with rose
BRuS / CuT: hrany / edges



T
H

E
 S

T
O

R
Y

O
F

 C
O

L
O

u
R

S

24

dESiGn:  S TudiO MOSE R

Odvážné snoubení barev 
různých pastelových 
tónů v jediném kusu 

křišťálu doslova přetéká 
pozitivními emocemi. 

náročná technika podjímání 
vytváří z vázy PuRiTY 
originální a především 

nepřehlédnutelný 
středobod interiéru, 

jehož nejlepším přítelem 
je světlo, nechávající 

naplno vyniknout unikátní 
barevnost díla.

PURITY 626
VázY / VASES

VýŠkA / HEiGHT: 22,5 cm / 8.8 inch, 28 cm / 11 inch
BARVY / COLOuRS: akvamarin podjímaný růžovou / aquamarine underlay with rose, 

alexandrit podjímaný zelenou / alexandrite underlay with green, alexandrit podjímaný 
aurorou / alexandrite underlay with aurora, topas a růžová / topaz and rose

PURITy Boldly blending shades of different pastel tones in one piece of crystal literally 
overflows with positive emotions. The demanding technique of this mating makes 
PuRiTY an original and above all, unmatchable centerpiece of any interior, whose 

best friend is light, which lets the unique colour of the work stand out.
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dESiGn:  dAniE L A CHOdiLOVá

VÍTĚzk A S TudE nTSkÉ SOuTĚžE CE nA LudWiGA MOSE RA V k ATEGORi i  V YSOkýCH ŠkOL

/ LudWiG MOSE R AWARd WinnE R in THE CATEGORY OF uniVE RSiT iES 

Pohled na svět optikou fotografického 
objektivu dokáže překvapit 

neočekávanou perspektivou a zachytit 
kouzlo jinak pomíjivého okamžiku. 
inspirací pro lampy zOOM se staly 
objektivy, které při změně ohniska 

rozprostírají světlo a rozehrávají jej 
do barev, odlesků a stínů stejně jako 
toto zajímavě řešené umělecké dílo. 

The view of the world through 
a photographic lens can surprise 

you with an unexpected perspective 
and the capture of the magic of 

an otherwise fleeting moment. The 
inspiration for the zOOM lamps have 

become lenses which, when changing 
the focus, spread light and release it into 

colours, reflections and shadows, just 
like a fascinatingly crafted work of art.

dESiGn:  VOJTĚCH HE PnAR

VÍTĚz S TudE nTSkÉ SOuTĚžE CE nA LudWiGA MOSE RA V k ATEGORi i  S TŘE dnÍCH ŠkOL

/ LudWiG MOSE R AWARd WinnE R in THE CATEGORY OF SECOndARY SCHOOLS

Pro některé je vysoce technicistním 
solitérem, inspirovaným industriální 

estetikou, jiní jej nazvou funkčním 
svícnem, přinášejícím svou variabilitou 

do života možnost volby. někteří 
ho budou vynášet na piedestal pro 

charakter a hodnotu plastiky, další ocení 
dokonalou techniku brusu. Emoce 

však dokáže vzbudit objekt nazvaný 
iGniTiOn v každém.

For some, this is a highly technical solitaire, 
inspired by industrial aesthetics, others 
call it a functional candlestick holder, 
which brings its possible variations and 
choice of possibilities to life. Some will 
put it on the pedestal for its character 
and the value of its sculpture, others will 
praise the perfect technique of its cuts. 
This object named iGniTiOn will arouse 
emotions in everyone.

ZOOM 3416 
VýŠkA / HEiGHT: 46,5 cm / 18.3 inch

BARVY / COLOuRS: alexandrit , beryl / alexandrite, beryl
VARiAnTY BRuSu / CuT VARiATiOnS: plástve, hrany / honeycombs, edges

IGnITIOn 3412
vÝŠKa / HeIGHT: 45,5 cm / 17.9 inch
BarvY / Colours: akvamarin a křišťál
/ aquamarine and clear

zOOM IGNITION
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dESiGn:  TE REzA RuSinOVá

ČES TnÉ uznánÍ  S TudE nTSkÉ SOuTĚžE CE nA 

LudWiGA MOSE RA V k ATEGORi i  S TŘE dnÍCH ŠkOL

/ THE LudWiG MOSE R AWARd HOnOuRABLE ME nTiOn 

in THE CATEGORY OF SECOndARY SCHOOLS 

The elegance and dynamics reflected in the 
shape of this work, are really only one of the 
elements of the world… water. The indescribable 
depth of subdued blue, wedge cuts which line 
the whole bowl, and a brushed and carefully 
formed upper rim that symbolizes the energy 
and motion of sea waves. All of this creates 
a single harmonic unit named SEASHELL.

SEASHELL 3411
MÍSA / BOWL

VýŠkA / HEiGHT: 14 cm v nejvyšším bodě / 5.5 inch at the highest point
ŠÍŘkA / WidTH: 33 cm / 13 inch

BARVY / COLOuRS: alexandrit podjímaný modrou / alexandrite underlay with blue
BRuS / CuT: klínové řezy / wedge-shaped cuts

SEASHELL

Elegance a dynamika, promítající se do tvarů 
tohoto díla, je vlastní jen jedinému živlu 

na světě… vodě. nepopsatelná hloubka modré 
podjímané barvy, klínové řezy lemující celý 

povrch mísy a brusiči pečlivě tvarovaný horní 
okraj symbolizující energii a pohyb mořských 

vln. To vše vytváří jeden harmonický celek 
s názvem SEASHELL.
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dESiGn:  MARTin OPL

ČES TnÉ uznánÍ  S TudE nTSkÉ SOuTĚžE CE nA LudWiGA MOSE RA V k ATEGORi i  V YSOkýCH ŠkOL

/ LudWiG MOSE R AWARd HOnOuRABLE ME nTiOn in THE CATEGORY OF uniVE RSiT iES

PLAnET MOSER 2346
VázA / VASE

VýŠkA / HEiGHT: 23,5 cm / 9.3 inch 
ŠÍŘkA / WidTH: 28,4 cm / 11.1 inch 

BARVA / COLOuR: topas / topaz
BRuS / CuT: čočky / lenses

Vesmír je zdrojem nekonečné inspirace, nepřestávající udivovat svou krásou, barevnými kombinacemi 
i tvary. každý objekt naší sluneční soustavy má svůj vlastní unikátní charakter, jehož zhmotněním 

je dekorativní set PLAnET MOSER. Je mistrovským dílem kombinujícím čiré či barevné 
sklo a různé styly brusů. Jednotlivé planety přitom mohou figurovat jako volné 

dekorační objekty či dózy. Je pouze na vás, jak si svůj vesmír sestavíte.

The cosmos is a source of unlimited inspiration, which never ceases to amaze with its beauty, colour 
combinations and shapes. Every object of our solar system has its own unique character, which 

materializes in the decorative set PLAnET MOSER. This is a masterwork which can combine 
clear or colourful glass, as well as various styles of cuts. individual planets 

can function as free-standing decorative objects or tins. it is up to you 
to choose how you want to build your universe.

PLANET MOSER
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PLAnET MOSER 3415
VýŠkA / HEiGHT: 51,5 cm / 20.2 inch 
ŠÍŘkA / WidTH: 28,1 cm / 11 inch
BARVA / COLOuR: akvamarin, křišťál 
a šedá / aquamarine, clear and smoke

dESiGn:  MARTin OPL

ČES TnÉ uznánÍ  S TudE nTSkÉ SOuTĚžE CE nA LudWiGA MOSE RA V k ATEGORi i  V YSOkýCH ŠkOL

/ LudWiG MOSE R AWARd HOnOuRABLE ME nTiOn in THE CATEGORY OF uniVE RSiT iES

PLANET MOSER



za novou kolekcí stojí stovky hodin náročné práce našich sklářů, 
brusičů a rytců. do každého díla vtiskli naši mistři svůj 

rukopis a srdce a svůj talent do nich vložili renomovaní designéři. 
Prožijte náš příběh s námi.

Behind the new collection there are hundreds of hours of hard 
work by our glassmakers, cutters and engravers. Our masters have 
impressed each work with their signature workmanship and hearts 

to translate the talents of renowned designers. Live our story with us.

PŘÍBĚH VzNIKU NAŠÍ 
NOVÉ KOLEKCE

THE TALE Of HOw 
OUR NEw COLLECTION 

AROSE
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