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Světový design na dosah ruky!
Legendarní lampy, nábytek a doplňky z dílny Toma Dixona na Westwing.cz
Měděné lampy Copper Shade, svícny na čajové svíčky Etch, čtvercové hodinky Block Watch
nebo ručně vyráběné lampy z kolekce Lustre - tyto a mnoho dalších výrobků britské značky
Tom Dixon budou již brzy dostupné na Westwing.cz. Kampaň začíná 3. srpna a potrvá 5 dní.
Britský designér Tom Dixon patří mezi nejvýraznější osobnosti současného
designu. Pro jeho tvorbu je typická inspirace tradičním uměním, použití
industriálních materiálů a jejich přetváření v inovativní a elegantní předměty
pro každodenní použití. Dixonův nezaměnitelný styl oceňují fanoušci po celém
světě a jeho dílo je zaslouženě součástí sbírek mnoha významných institucí,
jakými jsou londýnské Victoria and Albert Museum, Muzeum moderního
umění v New Yorku (MoMA) a nebo kulturní centrum Georges Pompidou
v Paříži.
„Tom Dixon vnesl do britského designu něco zcela nového. Jeho projekty jsou odvážné, mísí se
v nich historie se současností, a přesto se hodí do každého prostoru. Právě proto jsou tak
oblíbené - i jedna jeho lampa stačí k tomu, aby prostor získal jedinečnou a nezaměnitelnou
atmosféru“, říká Delia Fischer, zakladatelka Westwing Home & Living.
Svoji vlastní značku založil v roce 2002 s cílem oživit britský nábytkářský průmysl. Jeho hlavní
doménou je výroba osvětlení, nábytku a doplňků a pod jeho taktovkou vzniklo několik
ikonických modelů osvětlení jako jsou lampy z kolekcí Copper a Mirror Ball, jejichž prodeje
lámou světové rekordy, ale také židle, stoličky, křesla, zrcadla, vázy, svícny, hodinky nebo
peněženky. Část z jich již ve středu najdete na Westwing.cz
„Opravdu mě těší, že našim klientům můžeme nabídnout výrobky jednoho z nejvýznamnějších
světových designerů, a to navíc za cenu nižší než je na trhu obvyklé“ – říká Delia Fischer, a
dodává: „V naší kampani bude několik desítek jedinečných produktů, včetně závěsných svítidel
Copper Shade a Lustre, svícnů na čajové svíčky Etch, ikonických židlí Peg Chair-Natural Birch,
stojacích lamp Base Brass nebo čtvercových hodinek Block Watch“.
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Kampaň s výrobky značky Tom Dixon začíná ve středu 3. srpna a potrvá do neděle 7. srpna.
Více informací:
www.westwing.cz
Podrobnější informace a dodatkové materiály poskytne:
Westwing Home & Living
Dagmar Ferová
Dagmar.ferova@westwing.cz
Tel: +420 538 890 315

_________________________________________________________________________________________
Westwing je mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti interiérových doplňků a nábytku, který svým klientům
nabízí výjimečné produkty v atraktivních cenách. Hlavní sídlo firmy se nachází v Mnichově, ale momentálně
Westwing působí ve 14 zemích na 3 světadílech. Firma byla založena roku 2011 a v současnosti zaměstnává přes
1500 osob. Firma je financována skupinou investorů, mj. Access Industries, Fidelity Worldwide Investment,
Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, Odey, Summit Partners a Tengelmann Ventures, kteří doposud do
Westwing zainvestovali 209 miliónů eur. Westwing působí v Belgii, Brazílii, České Republice, Francii, Itálii,
Německu, Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku, Švýcarsku a na Slovensku.

