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Základní informace

◦ Designblok je mezinárodní výstava designu.

◦ Patří mezi největší výběrovou přehlídku designu a módy ve střední 

Evropě.

◦ Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, 

představuje novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů 

a designérských studií.



Historie

◦ Designblok byl založen roku 1999.

◦ Zakladateli výstavy byli Jana Zielinski a Jiří Macek, ředitelé pořádající 

agentury Profil Media.



Rozložení Designbloku

◦ Pražského týdne designu se každoročně účastní vystavovatelé 

v hlavním prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio, 

Exteriér a Art House. 

◦ Kromě těchto prostor se v rámci Designbloku otevírá celá řada galerií, 

showroomů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální 
program pro návštěvníky.



◦ Verlein je osobitá značka kožených produktů, za jejíž vznikem stojí kosmopolitní dvojice, která 
se poprvé setkala v Hong Kongu. 

◦ O návrhy produktů a celou vizuální identitu značky se stará Veronika Stuedlein, jenž působila v 
designérských studiích v Hong Kongu i Londýně. Spoluzakladatelem značky je její životní 
partner Maximilian, obchodní a strategická opora v roli CEO. 

◦ Podstatou vize značky Verlein jsou designově minimalistické, kvalitně zpracované kožené 
produkty, vyrobené eticky a udržitelně v Evropě, těmi nejlepšími odborníky s láskou k oboru.





◦ Studio módního designu Krakora, které vzniklo v roce 2009, představuje práci 
dvou mladých módních návrhářek - Lucie Králové a Lucie Kordačové.

◦ Oděvy Krakora kombinují neformální eleganci a koncepční minimalismus s 
vysoce kvalitními materiály a dokonalým řemeslným zpracováním.

◦ Všechny kolekce jsou vyráběny v malé sérii v České a Slovenské republice.





◦ Produktové, kreativní studio jehož tvorbu nejvíce charakterizují pojmy UDRŽITELNOST, 
RECYKLACE, SLOW LIVING, PŘÍRODA A RODINA.

◦ Zaměřují se na zakázkovou výrobu užitkových produktů na míru konkrétním prostorám či 
projektům. Vždy v první řadě navrhují produkty vycházející z recyklace výrobků či materiálů. 

◦ Monika, architektka, esteticky založený člověk s výrazným smyslem pro detail a empatii a 
Dominik, student průmyslového designu, spojující inovativní design s řemeslnou výrobou.





o Nová značka batohů a doplňků založena v Severních 
Čechách.

o Jedinečný styl vycházející ze streetové módy s kapkou 
historie města Ústí nad Labem.





◦ Designové studio zaměřené na tvorbu originálních užitných předmětů a 
uměleckých předmětů ze skla a zpracovaných tradičními sklářskými 
technikami v úzké spolupráci s rodinným sklářským ateliérem v České 
republice.

◦ Důležitými aspekty tvorby jsou důraz na hlavní myšlenku jednotlivých sbírek, 
odkaz na sklářskou tradici regionu, kvalitní řemeslné zpracování, dokonalá 
znalost tradiční technologie a nadčasová umělecká hodnota jednotlivých 
předmětů.
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