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Marka Aprile to nowa propozycja 
estetyki klamek. Językiem 
współczesnego wzornictwa 
wyraża odrodzenie uniwersalnej 
wartości piękna, powrót do 
harmonijnych kompozycji oraz 
klasycznych proporcji. 

Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących 
oryginalnych lecz zrównoważonych form, dalekich od 
zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów. 

Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy 
technologiczne oraz doświadczenie cenionych światowych 
producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania 
i komfortowego użytkowania, każdego egzemplarza klamki 
z logo Aprile.
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JAN KOCHAŃSKI 

Laureat nagród: Wallpaper* Design Award, Must Have Łódź Design i Mazda 
Design, Projektant Roku 2020 na międzynarodowych Targach Arena Design 
w Poznaniu. Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych W Warszawie.

Jego prace były pokazywane na wystawach w: Mediolanie, Frankfurcie, Kolonii, 
Londynie, Lipsku, Wiedniu, Paryżu, Budapeszcie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi.

Inspiracją do stworzenia kolekcji był kontrast pomiędzy światem geometrii 
i światem organicznych form. Zderzenie prostokątnej i minimalistycznej rozety 
z  kształtem, który dopasowuje się do ludzkiej dłoni. Projekty oparte są na 
harmonijnym połączeniu światów geometrycznego i organicznego, twardego 
i miękkiego, ciepłego i zimnego. 

Dyskretna forma rozety daje możliwość swobodnego kreowania rzeźbiarskiej formy 
uchwytu, które plastycznie łączą się z rozetą w jeden obiekt. Klamka to trudny 
temat projektowy ponieważ w równym stopniu co na zmysł wzroku działa na 
zmysł dotyku. Dlatego istotnym elementem procesu projektowego było testowanie 
licznych prototypów i sprawdzanie nie tylko tego jak klamki wyglądają, ale również 
jak leżą w dłoni.
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APRILE GLADIOLA 
rozeta RTH SLIM 7mm

Najbardziej rozbudowana formalnie z kolekcji klamek nawiązuje do organicznych 
form ze świata natury. W błyszczącym wykończeniu powierzchnie sprawiają 
wrażenie jakby płynęły. Charakteru całości nadaje ostra linia pomiędzy górną 
i dolną częścią uchwytu.

chrom polerowany czarnychrom satyna
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APRILE LUPINA 
rozeta RTH SLIM 7mm

Pomysłem na tę klamkę było stworzenie delikatnej i lekkiej formy, która zlewałaby 
się z prostokątną rozetą. Prosta linia uchwytu nadaje kompozycji dynamiczny 
charakter. Wewnętrzne zaoblenie sprawia, że klamka dobrze układa się w dłoni. 

chrom polerowany czarnychrom satyna



10 11

Ideą było stworzenie prostej i eleganckiej klamki o zdecydowanym wyrazie. Forma 
klamki płynnie łączy się z prostokątną rozetą, dzięki czemu całość kompozycji 
ma minimalistyczny charakter. Półokrągłe zakończenie i delikatnie zaoblone 
powierzchnie sprawiają, że uchwyt jest przyjemny w dotyku, a całość ma przyjazny 
ciepły charakter. 

chrom polerowany czarnychrom satyna

APRILE PLUMERIA 
rozeta RTH SLIM 7mm
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Producent
ENGER Robert Kwiecień 
ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
+48 41 389 01 03

WWW.ENGER.PL


