


NUMAKU L L A
skládací židle / folding-chair

Numakulla byla v mytologii Aboridžinců dvojice nebeských bohů, která vytvořila veškerý 
život na zemi. Numakulla je velmi svobodný duch a těší se společnosti bohů. Někdy je 
vyobrazován jako dvojbožstvo někdy jako dva oddělení bozi. Tato paralela odpovídá i 
dvěma židlím, kde každá sama o sobě může být ve složené poloze obrazem pověšeným 
na stěně a v rozložené pak židlí jako takovou.

Židle je vyráběna z masivního buku. Zadní strana je odýhována eukalyptem, přední pak 
působivou  ručně  sesazovanou  intarzií  z  ořechu  polárního  a  ořechu  afrického.  Motiv 
intarzie soustředných kruhů a rozbíhajících se paprsků vychází z aboridžinského umění, 
které v sobě nese posvátné spirituální vědění.  Hrany židle jsou domořeny do podoby 
dekoru eukalyptu.

Numakulla was in mythology Aborigines pair of  celestial  gods who created all  life on 
earth. Numakulla is very free spirit and enjoying the company of the gods. Sometimes is 
portrayed as two in one sometimes as two separate gods. This parallelism corresponds 
to the two chairs, each by itself may be in the stowed position the image slung on the 
wall and then in the unfolded chair as such.

The chair is made of solid beech. Verso is veneered by eucalyptus, front then manually 
spliced impressive inlay walnut and walnut polar Africa. Inlay motif of concentric circles 
and  the  diverging  rays  based  on  Aboriginal  art,  which  carries  a  sacred  spiritual 
knowledge. Edges chairs are stained into the decor of eucalyptus.

Výška (ve složené poloze) Height (in collapsed position) 1115 mm
Výška (v rozložené poloze) Height (in unfolded position) 930 mm

Šířka Width 650 mm
Hloubka sedáku Seat depth 320 mm
Výška sedáku Seat height 425 mm
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BAIAME
knihovna /  library

Baiame  je  v  aboridžinské  mytologii  bůh,  který 
sestoupil  z  nebe  na  zem,  aby  vytvořil  přírodu  a 
krajinu.  Dále  dal  lidem  jejich  tradice,  písně  a 
kulturu.

Také  knihovna  Baiame  nabízí  kromě  uskladnění 
knih i  místo k  jejich čtení a odpočinku.  V zádech 
knihovny  se  nachází  posuvná  židle.  Při  jejím 
sesunutí se navíc odtajní skryté police.

Korpus knihovny je tvořen dýhovanými deskami z 
přírodní tropické dýhy padouk.  Přední část  i  záda 
knihovny  tvoří  sofistikovaná  ručně  sesazovaná 
intarzie z dýhy ořechu polárního a ořechu afrického 
s  velice  specifickou  kresbou.  Motiv  intarzie  je 
inspirován  aboridžinským  uměním.  Austrálské 
umění spojuje minulost s přítomností. Je to umění o tradicích, mýtech, rituálech a spiritualitě. 
Různě široké klikaté  ornamenty,  soustředné kruhy a  obdélníky odkazují  na  kult  dřeva a 
soulad s přírodou a krajinou. Jednotlivé police jsou ze speciálního litého skla.

Baia  is  Aborigines mythology  the  god  who 
descended from heaven to earth to create a nature 
and landscape. Further gave people their traditions, 
songs and culture.

Baia library also offers books and storage space for 
their reading and resting. In the back of the library is 
sliding chair.  At her slipping moreover disclosed by 
the hidden shelf.

Corpus  library  consists  of  veneered  panels  from 
natural tropical veneer Padouk. The front and back 
part of the library consists of a sophisticated hand-
spliced  veneer  inlay  of  walnut  and  walnut  polar 
African  with  a  very  specific  pattern.  Inlay  motif  is 
inspired by Aborigines art. Australian art connects the 
past with the present. It is the art of traditions, myths, 
rituals  and  spirituality.  Variously  wide  zigzag 
ornamentation,  concentric  circles  and  rectangles 
refer  to the cult  of  wood and harmony with nature 
and  landscape.  Individual  shelves  are  made  of 
special cast glass.

Výška Height 1810 mm
Šířka Width 750 (650) mm

Hloubka Depth 340 mm korpus / body + 400 mm sedák židle /chair
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SOMNUS 
noční stolek / nightstand

Noční  stolek  díky skleněným nohám z čirého skla působí  velmi  jemně a odlehčeně. 
Somnus je latinsky spánek. Římský bůh spánku, každou noc sestupoval na zem a sesílal 
na živé tvory spánek, který je zbavoval starostí. Jedním z jeho symbolů byla makovice, 
která je symbolicky vyjádřena koulí v noze stolku.
Kónický korpus nočního stolku je tvořen dýhovanými deskami z přírodní dýhy bubingy 
loupané, která má velice neobvyklou a charakteristickou kresbu. Zásuvka uvnitř stolku je 
opatřena originální ručně tvarovanou skleněnou úchytkou z českého křišťálu. Ke stolku 
jsou navrženy osobitě profilované skleněné nohy z ručně foukaného skla.

Night  table,  thanks  to  its  glass  legs,  makes  very  soft  ang  lightweighted  impression. 
Somnus is a Latin word for sleep. Roman god of sleep every night descended to earth 
and sent the sleep to every living being. One of his symbols was poppy pod, which is 
symbolically in the leg of the table.
The conical corpus is composed of bedside tables veneered panels from natural veneer 
bubinga (rotary cut) with very unusual and distinctive pattern. The socket inside the stand 
is equipped with original hand-shaped glass handle. Table legs are individually profiled of 
hand-blown glass. 

Výška Height 560 mm
Šířka Width 350 mm

Hloubka Depth 350 mm
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TU L I P
vitrína /  show-case

Vitrína vznikla na míru pro bratislavský hotel Tulip, k ozvláštnění interiéru vstupní haly a 
vystavení designového skla Bořka Šípka. Skvěle se hodí do reprezentativních prostor 
firem a hotelů. Subtilní korpus poutá pozornost a to i  díky kontrastu použitých dýh a 
zajímavému detailu v horní části.
Nosná část  vitríny je  dýhována přírodní  dýhou jabloně  indické.  Kónický  dílec  v  čele 
vitríny je tvořen dýhovanou deskou z dýhy javoru očkovaného, který je kvůli dosažení 
daného kontrastu domořen.
Vitrína je  ze všech  stran prosklená.  Jednotlivé  police  jsou  tvořeny ze skla.  Otvíravá 
dvířka jsou opatřena unikátními skleněnými úchytkami ve tvaru květů.

Show-case  is  custom-made for  hotel  Tulip  in  Bratislava,  to  refine  the  interior  of  the 
entrance  hall  and for  exhibition  of  original  design  glass  pieces from Bořek  Šípek.  It 
perfectly fits to representative spaces of firm’s interiors. Subtle corpus attracts attention, 
thanks to the contrast of used veneers and detail at the top.
The support part of showcase is veneered by the natural veneer Indian apple. Conical 
panel at the top is made of eye maple veneer, which is pickled to achieve bigger contrast.
Showcase is from all sides glazed. Individual shelves are made of glass. Openable door 
is provided with a unique glass handles in shape of flower.

Výška Height 1825 mm
Šířka Width 780 (620) mm

Hloubka Depth 350 mm
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