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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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TOMEK RYGALIK 

Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki. Studiował architekturę na 
Politechnice Łódzkiej. Absolwent wydziału wzornictwa przemysłowego na 
Pratt Institute w Nowym Jorku. Po ukończeniu studiów na Royal College of Art 
w Londynie w 2005 roku został pracownikiem naukowym w zespole badawczo-
rozwojowym przy RCA. W 2006 roku założył Studio Rygalik. Prowadzi pracownię 
projektowania i jest kierownikiem studiów magisterskich na Wydziale Wzornictwa 
ASP w Warszawie. 

Współpracuje m.in. z Moroso, Noti, Comforty, Paged, Ghidini, Cappellini, Profim, 
Ideal Standard, Siemens, Heineken czy w Ikea. 

Od 2010 pełni funkcję dyrektora kreatywnego czołowych polskich marek. Realizuje 
wiele projektów dla instytucji kultury m.in. Instytutu Adama Mickiewicza, Opery 
Narodowej, Muzeum POLIN, BOZAR, Zachęty, Muzeum Fryderyka Chopina, 
Muzeum Narodowego, Instytutów Kultury Polskiej. Był architektem polskiej 
prezydencji w Radzie UE. Wiele jego projektów stanowi część wystawy stałej 
Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2015 założył markę TRE Product, a od 
2016 roku współtworzy interdyscyplinarną platformę Design Nature i kreatywny 
kampus w Sobolach.
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Klamkę Lira charakteryzuje miękka i przyjazna geometria pozwalająca na 
ergonomiczny chwyt. Trzon klamki subtelnie zwęża się w stronę uchwytu, którego 
krawędzie oraz geometryczne zaokrąglenie na końcu są zaoblone, w efekcie 
dostosowując się do różnych wielkości dłoni. Lira dostępna jest w gamie 
6 starannie dobranych kolorów.

chrom polerowany czarnychrom satyna

złoto miedźzłoto mat

APRILE LIRA 
rozeta R SLIM 5mm
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Setia to prosta i elegancka klamka o wyrazistej, nowoczesnej formie. Obrotowa 
geometria trzonka zwężając się harmonijnie przechodzi w uchwyt o precyzyjnej 
linii. Klamka Setia, która dostępna jest w 6 kolorach, zaprojektowana została 
z dbałością o najmniejszy detal, dzięki czemu znakomicie komponuje się 
z kwadratową rozetą. 

APRILE SETIA 
rozeta Q SLIM 5mm

chrom polerowany czarnychrom satyna

złoto miedźzłoto mat
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Aria to ponadczasowa klamka o uniwersalnym kształcie i prostym charakterze 
wizualnym. Skrupulatnie wypracowana, geometryczna linia uchwytu doskonale 
pasuje do każdej dłoni, miło zaskakując ergonomiczną, miękką formą 
wyczuwalną pod palcami. Klamka Aria dostępna jest w 6 kolorach, co pozwala 
na dopasowanie jej do wnętrz o różnorodnej stylistyce. 

APRILE ARIA 
rozeta R SLIM 5mm

chrom polerowany czarnychrom satyna

złoto miedźzłoto mat
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APRILE ARIA
rozeta R SLIM 5mm

APRILE SETIA
rozeta Q SLIM 5mm

APRILE LIRA
rozeta R SLIM 5mm
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Producent
ENGER Robert Kwiecień 
ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
+48 41 389 01 03

WWW.ENGER.PL


