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Mucha by Crystalex 2022

Czech art has a long tradition, and we’ve brought it to life in this brand new collection of champagne glasses. 
Crystalex by Mucha is an exclusively licensed collection which has been graced with the signature of artist Alfons 
Mucha, embodying his unique style – graceful and elegant, Mucha’s art has become iconic of the Art Nouveau 
as a whole. The collection draws on the artist’s classic works while incorporating contemporary design. This is 
a collection whose perfection consists in the details, and it is perfect for all lovers of classical beauty.

This special collection offers two types of glassware. The first set is called Coupe and is unique in its combination 
of a high-quality gold finish with contrasting matte black, white or pink, while the second set – Champagne Flute 
– offers pleasingly thin shapes carefully decorated in natural motifs. Both variants are unique in their artistic style 
and bear the etched and screen-printed signature of Alfons Mucha. Both sets will engage the emotions and invoke 
the  creative energy of the master whose work has captivated lovers of timeless art. Each set comes gift wrapped 
and includes a gift card.

Tradice českého umění má dlouhý příběh, který jsme oživili ve zbrusu nové kolekci skleniček na šampaňské. Tato 
exkluzivní a licencovaná kolekce je obdařena rukopisem secesního umělce Alfonse Muchy a ztělesňuje eleganci 
secese – ladného a působivého stylu, který v Muchovi našel jednoho ze svých největších umělců. Kolekce vychází 
z autentické klasiky, kterou obohacuje o novodobý vzhled a současné designové zpracování. Crystalex by Mucha 
je do detailu propracovaná kolekce, která potěší všechny milovníky klasické krásy.

Tato luxusní kolekce nabízí dvě varianty skleniček. První sada s názvem Coupe vyniká kombinací pravého zlata 
s kontrastní černou, bílou nebo růžovou barvou v matné úpravě, zatímco druhá – Champagne flute – potěší úzkými 
flétnami, které jsou decentně dekorované přírodními výjevy. Obě varianty se mohou pochlubit uměleckým stylem 
a podpisem Alfonse Muchy, který je tvořený za pomoci diarytu a sítotisku. Obě sady zjitří emoce a zpřítomňují 
tvůrčí energii tohoto proslulého umělce, jehož dílo již více než století uchvacuje milovníky nadčasového umění po 
celém světě. Jde o ideální dárek, neboť každou sadu nabízíme v dárkovém balení spolu se vzkazovou kartičkou. 
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Coupe Black / černá / K0815, Coupe Pink / růžová / K0814, Coupe White / bílá / K0816
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Champagne flute / S1735, S1736, S1737, S1734
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Item 40919 40412  
Type Coupe Ch. flute 
Volume ml/oz 180 / 6.1 205 / 6.9 
Dimensions h/mm/in 211/ 8.3“ 206/ 8.1“ 
Dimensions d/mm/in 64/ 2.5“ 82/ 3.2“ 
Gift Box  2 pcs 4 pcs / 4 décor
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