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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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MAJA GANSZYNIEC

Maja Ganszyniec jest projektantką z kompleksowym podejściem do procesu 
projektowania. Urodzona na Śląsku, studiowała architekturę wnętrz na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie ukończyła studia projektowe na Royal 
College of Art w Londynie w 2008 roku.

W 2013 roku założyła Studio Ganszyniec, specjalizujące się w strategii design 
i projektowaniu wzorniczym. We współpracy z renomowanymi producentami 
polskimi i zagranicznymi tworzy obiekty nagradzane, regularnie pokazywane na 
międzynarodowych wystawach i sprzedawane na światowych rynkach. Do grona 
jej klientów należy IKEA, DUKA, Comforty, Mute czy Noti. Jest także właścicielką 
i założycielką niezależnej marki meblowej Nurt.

W swojej praktyce łączy projektowanie, które jest zarówno wizjonerskie, jak 
i odpowiedzialne – zawsze szuka nowych możliwości w granicach myślenia 
strategicznego. Skupiając się na obiektach zorientowanych na człowieka 
i przyjaznych naturze wybiera do współpracy firmy globalne i lokalne marki, tak 
by budować i zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy tu i teraz.
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Mieszkania w starych kamienicach coraz częściej remontowane są z szacunkiem 
dla ich oryginalnej tkanki. Pracując nad modelem Hiacynta myśleliśmy właśnie 
o tym kontekście przestrzennym. Chcieliśmy stworzyć produkt, który wpasuje się 
w eklektyczne wnętrza, wypełnione antykami, elementami  w stylu retro i tymi 
zupełnie współczesnymi. Inspirowaliśmy się pełnymi krągłości klamkami z lat 
20 i 30-tych XX wieku, równoważąc ich dekoracyjność nowoczesną prostotą. 
Model Hiacynta to w efekcie miękka, pełna, wygodnie leżąca w dłoni forma, 
przełamana precyzyjnym nadającym jej lekkości cięciem.

chrom polerowany czarnychrom satyna

złoto miedźzłoto mat

APRILE HIACYNTA
rozeta R SLIM 5mm
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APRILE SALICE 
rozeta Q SLIM 5mm

Minimalistyczne wnętrza pozbawione dekoracji cechują się bardzo subtelnym
detalem. Klamka Salice zbudowana jest na mocnej, zdecydowanej geometrii,
odpowiadającej prostocie nowoczesnych drzwi. Prosta na pierwszy rzut oka 
klamka opiera się na niuansach – odznacza się charakterystycznym zaokrągleniem 
na przedniej krawędzi oraz zmiękczeniem wszystkich krawędzi. Idealnie leży 
w dłoni dzięki wyprofilowanej tylnej powierzchni. Te wszystkie detale tworzą 
klamkę ponadczasową – uniwersalną i unikatową.

chrom polerowany czarnychrom satyna

złoto miedźzłoto mat
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APRILE FUNKIA
rozeta R SLIM 7mm 

Model Funkia powstał w poszukiwaniu uniwersalnej, neutralnej stylistycznie 
klamki, wpisującej się zarówno we wnętrza klasyczne i nowoczesne. Zaokrąglona 
na całej długości, miękka z obu stron forma sprawia, że klamka jest przyjemna 
w użyciu. Model Funkia może być osadzony zarówno na kwadratowej jak i okrągłej 
rozecie. Okrągła rozeta dopełnia miękkość modelu. Tworzy subtelną propozycję 
dla klasycznych, ramowych drzwi w eklektycznych wnętrzach. 

chrom polerowany czarnychrom szczotkowany

złoto
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APRILE FUNKIA
rozeta Q SLIM 7mm 

Rozeta kwadratowa stanowi kontrę dla miękkiej formy klamki i nadaje jej 
zdecydowany, geometryczny charakter. Ta propozycja wpisuje się w nowoczesną, 
elegancką architekturę. Dodatkowym elementem pozwalającym stylistycznie 
dookreślać produkt jest jego kolor. Wykończenia złote czy w kolorze miedzi są 
spójniejsze z miękkością rozety okrągłej. Chłodne tony stali szczotkowanej czy 
chromu właściwe są raczej dla rozety kwadratowej. Głęboka czerń podkreśla formę 
w obu wariantów, stanowiąc najbardziej uniwersalną, współczesną konfigurację 
modelu Funkia. 

chrom polerowany czarnychrom szczotkowany

złoto
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Producent
ENGER Robert Kwiecień 
ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
+48 41 389 01 03

WWW.ENGER.PL


