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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.



6 7

PRIMOZJEZASTUDIO

Amorce studioDesnahemisfera

Gigodesign

Mads Odgård

tervezők.

 6.7 2021

‘Tedd egyszerűvé, a Földet 
pedig élhetővé’

‘Kézműves technikák és 
modern know-how’

‘Lehet a jövőt újrakezdeni?’

‘Más nézőpontból’

‘Szemét  be, szemét ki’

earth.intelligence.comfort

Andaž Šapec
‘ A rend komolysága és a 

váratlan izgalmassága közötti 
egyensúly’
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beatnikTM

Tervező: Gigodesign

A Beatnik  meghitt kuckó élményét adja a legforgalmasabb, 

legzajosabb környezetben is, ahol el lehet bújni a zavaró han-

gok és szemek elől. A díjnyertes formájú Beatnik a tér a térben 

koncepción alapul, és nemcsak a használójának  nyújt újszerű  

térélményt, de emeli a környzete színvonalát is. A Beatnik a 

lehető legmagasabb műszaki színvonalú hangrendszerekkel 

felszerelt, legújabb változata integrált hangszórókkal, multi-

médiás kiegészítőkkel segít  elmerülnünk saját, élvezetes mik-

ro-terünkben.

10.11 earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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beatnikTM

12.13

Alapanyag: bükk rétegelt lemez mag, PU újrahasznosított  formahab , fenntartható kárpitanyagok, választható 

furnérfajtával borírott rétegelt lemez lábazat.

earth.intelligence.comfort

sound station chair

2021
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14.15 earth.intelligence.comfort 2021
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beatnikTM

Tervező: Gigodesign

A Beatnik  Open source integrált multimédiás technológiá-

val ellátott elemes bútorrendszer, melyet változatos terekben, 

helyszíneken, változatos célokra történő használatra tervez-

tünk. Többféle elemből áll, többféle kiegészítője van, és se-

gítségével  gyakorlatilag bárhol lehet funkcionális, nyilvános 

vagy privát kis szigeteket alkotni.

16.17 earth.intelligence.comfort

open source

2021
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18.19

Fejlessze a funkcionális teret 
bármilyen térben

earth.intelligence.comfort 2021
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beatnikTM

Tervező: Gigodesign

A Beatnik Room-in-Room nagy, nyílt terű vagy közösségi  iro-

dák számára  kínál kész megoldást , akár személyes  tárgya-

láshoz, akár web-konferenciához, vagy csak nyugodt elmé-

lázáshoz van szükség audiovizuális elkülönülésre. Ráadásul 

egyedi megjelenése révén karakteressé varázsol  bármely 

nyitott teret.

20.21 earth.intelligence.comfort

room-in-room

2021
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22.23 earth.intelligence.comfort 2021
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katedra
Tervező: Desnahemisfera

A Katedra nemcsak iróasztal, hanem a kontrasztok dicsőítése. 

Hatalmas, karcsú, fehér Kerrock lap, melyet rakatolt geren-

dákra emlékezető, három fiókot rejtő   tömörfa kocka tart.

Beépített vezeték nélküli töltő biztosítja, hogy munka közben 

nem merülhesen le a telefon.

24.25 earth.intelligence.comfort 2021
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katedra

26.27

Felhasznált anyagok: nyomásra nyíló fiókok, tömör tölgy fiókelők, a tetőlap teljes mértékben újrahasznosítható  

KerrockTM.

earth.intelligence.comfort 2021
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colophon

28.29 earth.intelligence.comfort

Donar d.o.o. catalogue, intelligence kollekció 2021

Képi megjelenés: 
Gigodesign

Művészeti irányítás és szerkesztői tartalom:  
Alja Miklavčič, Matej Feguš

Szövegíró:
Nika Logar

Fordítás:
Katalin Varga

Fényképezés:
Jernej Lasič
P14.-P15. Adam Mørk
P24.-P27. Rok Tržan

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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