
 
 

 
 

 

Znak jakości dotarł do czeskich Bílovic. Kolekcje mebli 

ogrodowych Moja i Barka oraz skrzynka kempingowa 

Nestbox zdobyły prestiżowe nagrody w zakresie de-

signu – Good Design Award 2020. Autorem nagrodzo-

nych produktów jest studio 519.  

Dwa pierwsze wymienione wyroby zwyciężyły w kate-

gorii Meble. Już sama nazwa kolekcji Barka kojarzy się 

z pobytem nad wodą, wolnością i wolną przestrzenią. 

Podstawą wszystkich produktów z tej kolekcji jest 

szkielet, wykonany z drewna i stali, który oferuje dużo 

przestrzeni do siedzenia. Element oparcia wyposa-

żony jest w outdoorową tkaninę siatkową. Aby zapew-

nić jeszcze większy komfort, cały zestaw można uzu-

pełnić w poduszki lub podłokietniki z tkaniny przezna-

czonej na zewnątrz. W kolekcji znajdziesz również sto-

łek, który można wykorzystać nie tylko do siedzenia, 

ale również jako mały stolik do odkładania rzeczy.  

Kolekcja Moja przekona Cię o tym, że tapicerka to już 

nie tylko przywilej dla mebli przeznaczonych do we-

wnątrz domu. Konstrukcja stalowa, oparcie, podnóżek 

i stolik z jakościowej, outdoorowej tkaniny siatkowej i 

tapicerka z wytrzymałych materiałów outdoorowych – 

to właśnie jest Moja. Do tego należy dodać jeszcze po-

duszki, a potem można łatwo zapomnieć o tym, że nie 

siedzisz w domu w salonie, lecz na tarasie czy w ogro-

dzie.  

 

 

Trzeci „Good Design“ z Bílovic to skrzynka kempin-

gowa do samochodów Nestbox. Ta w mgnieniu oka 

wyczaruje z Twojego samochodu dom na kołach. Nie 

brakuje nawet małej, lecz funkcjonalnej kuchni, lo-

dówki, miejsca dla przechowywania rzeczy oraz jako-

ściowych materaców. Wystarczy tylko umieścić Nest-

box w bagażniku swojego samochodu i wyruszyć w 

przygodę, dokąd ciągnie Cię serce czy nawigacja.  

O nagrodzie  

Good Design to najstarsze, a wciąż jedno z najbardziej 

prestiżowych wyróżnień w zakresie designu. Jest ono 

udzielane przez muzeum architektury i designu The 

Chicago Athenaeum. Pomysłodawcami powstania tej 

nagrody w 1950 roku byli designerzy Charles i Ray Ea-

mesowie, Russel Wright, George Nelson i Eero Saari-

nen. 

Od tamtych czasów wręczono już ponad 40 tysięcy na-

gród w kategoriach takich jak design i innowacja, 

zrównoważony rozwój, kreatywność czy wykorzysta-

nie materiałów.  
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