Manufaktura luxusního porcelánu

» Ruční výroba luxusního porcelánu
» Originální umělecký design
» Dekorování ruční malbou, zlatem, platinou, kobaltem
» Značení erby, monogramy, věnováním
» Tvorba pro interiér na zakázku podle požadavku klienta
» Limitované soupravy
» Exklusivní kávové a čajové soupravy
» Autorské solitéry pro klasický i moderní interiér
» Dárkový porcelán designovaný předními výtvarníky
» Porcelánové soupravy vhodně doplňující křišťálové kolekce Moser
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Ateliér JM Lesov
Touha vytvářet a zdokonalovat předměty denní potřeby, splňující nejen
požadavky funkčnosti, ale i nároky estetické, provází lidskou společnost
od jejího vzniku. Vývoj poptávky po jedinečných, špičkově zpracovaných výrobcích z kvalitních materiálů, posunul určitou část řemeslné
výroby až k tvorbě umělecké. V kraji slavných českých porcelánek jsou
z generace na generaci předávány dovednosti ruční výroby kvalitního
porcelánu více než 200 let. Na tuto tradici navazuje Ateliér JM Lesov.
Ateliér JM Lesov najdete v samém srdci kraje porcelánu v Lesově u Karlových Varů. Do roku 2011 byl součástí největšího domácího výrobce
porcelánu THUN 1794, jako jeho vývojové středisko, jehož výrobky
můžete najít pod značkou Thun Studio. Tuto značku je nyní oprávněn
užívat Ateliér JM Lesov, který je od roku 2012 samostatnou manufakturou. Posláním manufaktury je udržovat a rozvíjet tradiční rukodělnou
uměleckou výrobu luxusního porcelánu. Důraz klade na vysokou kvalitu
bílé porcelánové hmoty a jejího zpracování, originální design a náročné
způsoby dekorování včetně leptů, malování kobaltem a precizního
ručního zlacení či platinování.

Thun Studio
Ateliér JM Lesov   spolupracuje s renomovanými výtvarníky jejichž
návrhy jsou přenášeny do výsledných tvarů zkušenými mistry modeláři.
Porcelán je ručně točen, vyléván do forem a glazován. Tyto tradiční
rukodělné výrobní postupy umožňují vytvářet i nejsložitější tvary. Technologicky a řemeslně vysoce náročné je pak kombinování porcelánu
s kovovými nebo křišťálovými součástmi.
Ateliér JM Lesov je zaměřen na ruční výrobu exklusivních souborů
porcelánu prostřeného stolu. Dále jsou zde vzorovány a vyráběny
luxusní čajové a kávové soubory, přátelské soupravy a další designové
a autorské solitéry, které jsou zajímavým dárkem a uspokojí i náročného
sběratele. Na přání klientů jsou vytvářeny originální dekory a výrobky
jsou doplňovány monogramy, věnováním nebo státními znaky a erby.
Řemeslná tradice a dovednost, kreativita a inovace spojená s kvalitou
služeb klientům je největším bohatstvím mistrů Ateliéru JM Lesov.
Přejeme vám mnoho krásných prožitků s výrobky porcelánky Ateliér
JM Lesov.
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