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rólunk A design értelmét nem a szép 

vonalak és formák, hanem a 

társadalmi hatás adja.

A karbonsemleges, környezettudatos társadalom felépítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal,  

hogy  a felelős, fenntartható design filozófiájának megvalósításába invesztálunk. 

Olyan stratégiát fejlesztettünk, amely a körkörös gazdaság elvét integrálja termékeinkbe és 

szolgáltatásainkba. Három egyszerű vezérelvként fogalmaztuk meg: környezettudatosság, 

szemléletformálás, kiváló felhasználói élmény.

Három szóval: Earth. Intelligence. Comfort. (Föld. Intelligencia. Kényelem.)

Miért kellene választanunk a környezet védelme és az üzleti érdek között között? A környezet 

védelme a mi üzleti érdekünk.
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PRIMOZJEZASTUDIO

Amorce studioDesnahemisfera

Gigodesign

Mads Odgård

tervezők.

 6.7 earth.intelligence.comfort

‘Tedd egyszerűvé, a Földet 
pedig élhetővé’

‘Kézműves technikák és 
modern know-how’

‘Lehet a jövőt újrakezdeni?’

‘Más nézőpontból’

‘Szemét  be, szemét ki’

Andaž Šapec
‘ A rend komolysága és a 

váratlan izgalmassága közötti 
egyensúly’

2021
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nicoless
Tervező: PRIMOZJEZASTUDIO

Tisztelegve a nagy ipari formatervező, Niko Krajl és Lupina (pa-

lást) széke előtt, a Nico Less stílusos és sokoldalú konferencia-

szék. Háromszögek alkotta palástja  bármely testalkat számá-

ra kényelmes ülőpozíciót biztosít.  Az egyes székek különféle 

elrendezésekben sorolhatók egymással, és egymásba rakva 

függőleges rakatokban jól tárolhatók.

Ha a karcsú fémváz helyett forgó vázra helyezzük a palástot, 

a Nico Less máris irodai székké alakul. De étkezőszékké is épp 

ilyen könnyé változik át a hozzáillő faváz segítségével.

Minden nicoless székkel kb 70 
műanyag palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden nicoless székkel kb 2,1 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

10.11 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless

12.13 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel 

kárpitozva. Minden eladott nicoless szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újra-

hasznosítás hasznosságáról.

2021
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nicoless W22
Tervező: PRIMOZJEZASTUDIO

A Nico Less W22 sokféle célra, irodai és otthoni használatra 

egyaránt alkalmas. A keményfa vázat méhviasszal kezeljük, 

ami nemcsak védi a fát, de a szemnek és a kéznek is meleg, 

nyugtató érzetet ad. Az újrahasznosított filc palást minden 

testalkatnak kényelmes ülést biztosít.

Minden nicoless székkel kb 70 
műanyag palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden nicoless székkel kb 2,1 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

14.15 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless W22

16.17 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel 

kárpitozva. Minden eladott nicoless szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újra-

hasznosítás hasznosságáról.

2021
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18.19 earth.intelligence.comfort 2021
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nicoless office
Tervező: PRIMOZJEZASTUDIO

A NicoOffice fenntartható designja révén olyan forgószék, 

amely bármely (otthoni) irodai környezetbe belesimul. Az 

egyedi formavilágú, újrahasznosított filc palást minden test-

alkatnak kényelmes ülést biztosít. A puha, sokféle színben vá-

lasztható 3D párna nemcsak kényelmes, de szemet gyönyör-

ködtető is.

Minden nicoless székkel kb 70 
műanyag palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden nicoless székkel kb 2,1 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

20.21 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless office
fekete

22.23 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel 

kárpitozva. Minden eladott nicoless szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újra-

hasznosítás hasznosságáról.

2021
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nicoless office
fehér

24.25 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel 

kárpitozva. Minden eladott nicoless szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újra-

hasznosítás hasznosságáról.

2021
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collodi
Tervező: Andraž Šapec

A Collodi modell nemcsak a műanyagszennyezés egyre nö-

vekvő problémájára reagál, de egyúttal azt is bizonyítja, hogy  

megfelelő design esetén  a fenntarthatóságnak  nem muszáj  

esztétikai kompromisszumot jelentenie.  Carlo Collodi hires 

története  Pinocchióról, a  kisfiúvá változó fabábúról szolgált 

inspirációról a szék tervezésekor: a Collodi több, mint bútorda-

rab, hisz bármely teret lélekkel, energiával tölt fel. 

Minden collodi székkel kb 50 műanyag 
palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden collodi  székkel kb 1,5 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

26.27 earth.intelligence.comfort

1.5 kg50
X

2021



28 29

collodi
fekete

28.29 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz,  filc ülések, fenntartható szövetekkel kárpi-

tozva. Minden eladott collodi  szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újrahasznosítás 

hasznosságáról.

2021
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collodi
fehér

30.31 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc-váz, különféle felületkezelésű fém váz,  filc ülések, fenntartható szövetekkel kárpi-

tozva. Minden eladott collodi  szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újrahasznosítás 

hasznosságáról.

2021
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32.33 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
Tervező: PRIMOZJEZASTUDIO

A Nicolino a Nico less ülőbútorkollekció új tagja. Olyan bel- és 

kültéren egyaránt használható bárszék, mely minden részle-

tében egyszerű, mégis különleges, a szánkótalptól az ülésen 

át a támla geometrikus formájáig. A fémvázat kényelmes, for-

mára hajlított ülés és a gondosan választott szövetkárpitok 

egészítik ki.

34.35 earth.intelligence.comfort 2021
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nicolino
fekete

36.37 earth.intelligence.comfort

Anyag: különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel kárpitozva. Minden eladott 

nicolino szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újrahasznosítás hasznosságáról.

2021
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nicolino
fehér

38.39 earth.intelligence.comfort

Anyag: különféle felületkezelésű fém váz, falemezes ülések, fenntartható szövetekkel kárpitozva. Minden eladott 

nicolino szék azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újrahasznosítás hasznosságáról.

2021
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chat loop
Tervező: Desnahemisfera

A Chat Loop tulajdonképpen egy telefonfülke. Olyasmi, amit 

azelőtt minden utcasarkon látni lehetett. Manapság a rep-

terek, a bevásárlóközpontok, az irodák, a hotelek zsúfolt te-

reiben gyakran nehéz olyan csendes, nyugodt helyet találni, 

ahol zavartalanul folytathatunk le egy telefonbeszélgetést. A 

Chat Loop a régi telefonfülke újraértelmezése modern, remek 

hangszigetelést biztosító anyagból. És még okostelefontöltő 

is van benne, hogy a fülkéből tele energiával lehessen kilépni. 

Minden chat loop-pal  kb 160 
műanyag palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden chat loop-pal  kb 5.0 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

40.41 earth.intelligence.comfort

5.0 kg16
0X

2021
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42.43 earth.intelligence.comfort 2021
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amar
Tervező: Amorce Studio

A filcből készülő  Amar olyan, origami-ihlette alkalmi  ülőalkal-

matosság, amelyet könnyű laposan tárolni, és amelyet a kötél 

meghúzásával gyorsan,  biztonságosan lehet stabil  ülőkévé 

alakítani. Jól jön az ilyen extra ülőhely, ha  több a látogatónk, 

mint a székünk… remek eszköz ez a társas kapcsolatok  építé-

sének elősegítéséhez.

Minden amar székkel kb 45 műanyag 
palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden amar székkel kb 1,4 kg széndiox-
idtól szabdítjuk meg a környezetet.

44.45 earth.intelligence.comfort

1.4 kg45
X

2021
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amar

46.47 earth.intelligence.comfort

Anyag: újrahasznosított filc és kötél. Minden eladott amar azt jelenti, hogy legalább egy embert sikerült meg-

győzni az újrahasznosítás hasznosságáról.

2021
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nicoless hátizsák
Tervező:  PRIMOZJEZASTUDIO

A nagy COVID-19 élmény otthonainkat is irodává formálta, sok 

korábbi feladatot pedig feleslegessé tett. Ugyanakkor sza-

badságot is adott, és lehetőséget arra, hogy több időt tölt-

sünk a természetben. Ezután is többször fog előfordulni, hogy 

sokféle helyen, helyzetben kell dolgoznunk. Ezért terveztünk 

olyan, multifunkciós hátizsákot, ami egyúttal ülőalkalmatos-

ságként is szolgál, bel-és kültéren egyaránt.

Minden nicoless székkel kb 70 
műanyag palacktól szabadítjuk meg a 
környezetet.

*egy-egy  műanyag palackot 17 g-osnak feltételezve

Minden nicoless székkel kb 2,1 kg szén-
dioxidtól szabdítjuk meg a környezetet.

48.49 earth.intelligence.comfort

2.1 kg70
X

2021
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nicoless
hátizsák

50.51 earth.intelligence.comfort

Anyag: nicoless palást, puha és kemény, újrahsznosított filc, és fa. Minden eladott nicoless hátizsák  azt jelenti, 

hogy legalább egy embert sikerült meggyőzni az újrahasznosítás hasznosságáról.

2021
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colophon

52.53 earth.intelligence.comfort

Donar d.o.o. katalógus, earth kollekció 2021

Képi megjelenés: 
Gigodesign

Művészeti irányítás és szerkesztői tartalom:  
Alja Miklavčič, Matej Feguš

Szövegíró:
Nika Logar

Fordítás:
Katalin Varga

Fényképezés:
Jernej Lasič
P2., P4. Urša Culiberg
P32. Ronald Zijlstra

Copyright Donar d.o.o. 2021

Minden jog fenntartva a szövegek, képek  és ábrák tekintetében.

A Donar d.o.o. előzetes engedélye nélkül ezek kereskedelmi célból nem 

használhatók fel, sem viszonteladók, sem kiskereskedők, sem internetes 

üzletek, sem egyéb  harmadik felek  által.

A Donar d.o.o. ezek engedéllyel történő felhasználására csakis akkor ad 

emgedélyt, ha kifejezett utalás történik a Donar d.o.o.-tól való származás-

ra.

Ilyen engedélyek, illetve nagy felbontású fotók, interjúk, és egyéb sajtó-

megjelenéssel  kapcsolatos  kérések céljából  e-mail-ezzen az  

info@donar.si címre.

kereskedelmi célú érdeklődés esetén keresse fel weboldalunkat: 

www.danar.si vagy forduljon illetékes területi képviselőnkhöz.

Donar d.o.o.
Gosposvetska 10
1000 Ljubljana
Slovenia
info@donar.si

2021
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creating sustainable furniture

1990 óta

www.donar.si
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