
Designová svítidla nejsou 
jen ryze funkčními zdroji svět-
la, ale mohou být také origi-
nálními doplňky, které rozsví-
tí váš domov a zahřejí vás na 
duši. Chce to jen trochu fan-
tazie a kreativity. A pokud ve 
vašem případě stále bloumají, 
inspirujte se v rodinné firmě 
Březina Design, která je na 
trhu již od roku 1992. 

Její specialitou jsou přede-
vším atypická svítidla vysoké 
kvality a ve špičkovém desig-
nu. V nabídce firmy tak najde-
te nejen moderní křišťálová 
svítidla, ale i klasická, deséno-
vé závěsné lustry nebo lustry 
řady Metamorphosis, jež jsou 
skutečnými skvosty z ručně 
tvarovaného a foukaného skla. 
Kromě stropních svítidel jsou 
v nabídce i stolní a stojací lam-
py, ale také nástěnná svítidla. 
Veškeré osvětlení od Březina 
Design má vysoký podíl ruč-

ní práce. Ručně zpracovaný 
broušený křišťál nebo tvaro-
vané a foukané sklo zaručují, 
že každý kus je nezaměnitelný 
originál. Březina Design neza-
pomíná ani na péči o svítidla, 
a tak v jeho nabídce najdete 
také praktický čistič křišťálu, 
po jehož aplikaci odpadá složi-
tá údržba křišťálového lustru. 

Odborník na světlo
Firma Březina Design nevy-

bavuje svítidly jen bytové pro-
story, ale i obchodní prostory, 
hotely, restaurace, ale i diva-
dla – například Divadlo Na Vi-
nohradech v Praze nebo scénu 
Národního divadla Brno. Zú-
častnili se také natáčení pořa-
du televize Prima Jak se staví 
sen, kde instalovali jeden z je-
jich nejprodávanějších lustrů 
– Crystal Line 450.

Kromě prodeje pro koncové 
zákazníky firma spolupracuje 

s řadou významných archi-
tektů a designérů, kterým 
zajišťuje komplexní servis, od 
technického poradenství až po 
instalaci lustru u zákazníka.

Obchod a galerie  
v jednom

Designové svítidlo je možné 
zakoupit nejen na e-shopu www.
brezinadesign.eu, ale o kráse 
nabízených svítidel se můžete 
přesvědčit také v nově otevře-
ném světelném studiu v Třebíči. 

Moderní prostory světelného 
studia připomínají spíš galerii 
moderního umění než prodej-
nu a designu vnějších i vnitř-
ních prostor byla věnována 
stejná péče jako prodávaným 
svítidlům. Najdete zde průřez 
celým sortimentem firmy Bře-
zina Design a svítidlo je zde 
možné ihned zakoupit nebo 
také objednat instalaci svítidla 
u vás doma. 
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Nečekejte, až se dny opět prodlouží. Vybavte svůj domov stylovým 
osvětlením, které vrátí vašemu obydlí i vám energii a optimismus. 

Posviťte si na
šPatnou  
       náladu


