
WAVE – DOHÁNYZÓ ASZTAL 

    
A Wave dohányzóasztal 2017-ben, bútor és lakásdekoráció kategóriában Arany díjat nyert a 
világ legnagyobb zsűrizet design versenyén ( A'Design Award  &  Competton) 

2017-ben kiállításra került: 
-  Budapest, Projekt Galéra: 40x40 kiállítás, dizájn hét
-  Olaszország, Como: MOOD, Ex-Chiesa di San Francesco múzeum
-  India, Mumbai: Festval of Architecture and Interior Designing Conference, The Lalit 
Mumbai
-  Kína, Shenzen: Shenzen Internatonal Industrial Design Fair, Conventon & Exhibiton Center
-  Kína, HuNan Province, ZhuZhou City: Utopa Internatonal Design Exhibiton



WAVE

Dohányzóasztal

INSPIRÁCIÓ

A Wave-et a piramisok lépcsői és a víz hullámai, 
vagyis olyan elemek ihleték, melyek egyszerre 
keltenek statkus és dinamikus élményt. 

Egyszerű geometriai felületekből, formákból 
építkeztem, a kereteket sokszorosítotam, majd 
megforgatam. 

Célom volt olyan tárgyat alkotni, mely magán 
hordozza a transzformáció dinamizmusát az 
egymáshoz képest legyezőszerűen elforgatot 
elemek révén.

A monumentális és változékony ingerek 
akaratlanul is vonzzák a fgyelmet: egy hatalmas 
építmény vagy a víz folyton változó mozgása 
magával ragadja az embert. S épp ezek azok, 
melyek egy othonba nem vihetők be. 

A Wave ebből születet: magába zárja az ember 
alkota monumentalitás és a természet alkota 
elem dinamikus változékonyságának 
impresszióját, hogy életerünk állandó része 
lehessen. 

A Wave minden perspektvából más és más 
látványt nyújt, így szimbolizálva az élő anyag és 
az élet folyton változó világát. 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK, FELÜLETKEZELÉS

Az asztal kőris fából készül, mely natúr lakkot 
kapot felületkezelésként. A fa szerkezet csak 
vékony felületen találkozik a nagyméretű, 
edzet üveglappal. 

Az asztal nem tartalmaz semmilyen más 
anyagot, támasztékot, rögzítőt, szerelvényt, 
formájából adódóan teljesen öntartó. 

A naturális színvilág is a természetességet 
képviselni. A lebegést implikáló szín-, és 
formavilág ellensúlyozza a szögletes elemeket.

Kihívást jelentet a pontos illesztések, a tárgy 
forgáspontjának megtalálása, az "ideális" 
méretek kialakítása és az üveg vízszintben való 
felfekvése. 

Fontos volt megtalálni a könnyedség, légiesség 
és szögletes formák közt egyensúlyt, hogy az 
asztal harmóniát keltsen. 

Méretek: 1500 mm x  780 mm x  360 mm

A PROJEKT RÉSZTVEVŐI

Tervező: Stromajer Attila

Kivitelező:  Sárácz Miklós












