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Tisková zpráva 
 

 

Nové kolekce Trash Made navazuje na úspěšnou první řadu uměleckých 

předmětů z elektroodpadu 

 
Neziskový projekt Trash Made, který byl zahájen přehlídkou šperků, módních a bytových 

doplňků, vyrobených z recyklovaných materiálů, na loňském Designbloku, po roce představuje 

zcela nové kolekce. Ty opět vytvořily návrhářky Anna Kozová, Linda Čihařová a Jana Krovová. 
Jejich návrhy vytvořené pro projekt Trash Made byly již loni nominovány na tři ocenění Czech 
Grand Design. 
 
Trash Made na letošní přehlídce představí celou řadu novinek. Z dílny Anny Kozové (nominovaná 
loni na Czech Grand Design za „motýlí mísu“) například „Duhové hodiny“, Linda Čihařová 
vytvořila kolekci „Snowy“ a Jana Krovová představí kolekci „Forest Gang“. Tyto kolekce a některé 
další novinky bude záhy po přehlídce možné nakoupit na stránkách neziskového projektu 
www.trashmade.cz. 
 
Elementům elektrických zařízení, které byly skryty pohledu a vytvořeny pro jasně daný účel, 
vtiskly návrhářky nový tvar, funkci a energii. Jejich originální módní doplňky vedou navíc i k 
zamyšlení nad příběhem materiálů a přístupu k životnímu prostředí. „Chtěli jsme upozornit na 

to, že věci, které považujeme za odpad, mohou být stále krásné a funkční,“ uvedla Jana Krovová. 
 
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, která se zabývá sběrem a recyklací vysloužilých 
elektrozařízení.  Na začátku projektu otevřeli lidé z REMA Systému designérkám sklady a nechali 
jim zcela volné ruce, které měly i při tvorbě nových kolekcí.  
 
Již od počátku projektu se na výrobě podílejí mimo jiné i pracovníci několika chráněných dílen.  
„I přes nejrůznější typy zdravotního postižení se zaměstnanci snaží být co nejdůkladnější a na své 

práci si dají velmi záležet. Pro nás je přitom úžasné spojení výroby originálních předmětů ze 

starých elektrospotřebičů a podpory handicapovaných,“ uvedla manažerka projektu Lenka 
Drápalová ze společnosti REMA Systém. 
 

 
 
 
 

Prezentaci Trash Made v Superstudiu Designbloku najdete ve  4.patře v sekci Designmarket. 

 

Pro bližší informace kontaktujte manažerku projektu Lenku Drápalovou na e-mail: 

info@trashmade.cz nebo na tel.: 225 988 029/001 nebo 608 240 804. 


