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Kolekce Home nabízí stolní sklo, vázy, dekantéry a mísy, které
propůjčí jakémukoliv prostoru jednoduchou krásu domova.
Produkty kolekce Home mohou být navíc kombinované
různými způsoby a v těchto konstelacích se perfektně vyjímají
na jakékoliv slavnostní příležitosti.

Kolekce Heritage navazuje na prastarou tradici severočeského
sklářství, a nabízí to nejlepší z posledních desetiletí sklářské
výroby. Tyto jedinečné objekty jsou prověřeny dlouhým
užíváním, a jejich ikonické tvarované nohy v sobě snoubí
nadčasovou krásu s moderním citem pro design. Od momentu,
kdy se poprvé začaly vyrábět se rychle staly oblíbenými
po celém světě, a Crystalex je hrdý na to, že může pokračovat
v práci započaté našimi předky.

Hra světla a stínu, barev a různorodých rytů může být pravou
pastvou pro oči. Kolekce Décor nabízí jak tradiční, tak ty
nejmodernější způsoby dekorace křišťálu a skla, a naši mistři
technologové neúnavně pracují, aby vám nabídli to nejlepší ze
současného sklářského řemesla.

Kolekce Beauty je určena pro zvláštní příležitosti a pro
jedinečné osoby. Každý set je navržen profesionálními umělci,
a stylové vzory z této kolekce jsou ideálními dárky, nebo
mohou sloužit jako perfektní servis pro výjimečné okamžiky.
Dejte svým kolegům, rodině, či milovaným osobám najevo, jak
moc si jich vážíte – s Crystalexem je to teď ještě lehčí, neboť
všechny produkty kolekce Beauty vyrábíme v luxusním balení,
včetně dárkové kartičky.

The Home collection includes drinkware, vases, decanters and
bowls which furnish any space with a smooth, simple beauty.
Items from the Home series can be combined in a number of
ways and will look picture perfect on any festive occasion.

The Heritage collection carries on the tradition of northern
Bohemian glassmaking, presenting the best of Bohemian
serial glass production of the past decades and beyond. These
designs have been tried-and-tested through past years and
their iconic decorated stems possess a timeless beauty which
has since become popular all around the world. Crystalex is
proud to carry on the good work started by our predecessors.

The play of light and shadow, of colors and different cuts can
be a true feast for the senses. The Décor collection offers both
traditional and modern techniques for decorating crystal
glass, and our master technologists tirelessly work to bring you
the best which contemporary glass craft has to offer.

The Beauty collection is made for special occasions and for
the special people in our lives. Each set is uniquely designed by
professional illustrators, and the stylish designs and patterns
make this collection perfect for gifts or for setting table for
special occasions. Let your business partners, family or loved
ones know how you feel about them – we make it even easier
by sending all Beauty collection products in rich, attractive
packaging and including a unique gift card in each parcel.

Rozvíjíme tradici českého sklářství a posouváme toto
dědictví do 21.století. Produkty Crystalex staví na inovaci
a technickém know-how, které kombinujeme s detailním
citem pro současný design. Naše křišťálové sklo pod
značkou Crystalex Bohemia Crystal dodává jiskru každému
momentu. Poznejte krásu mimo čas.
Crystalex builds on the world-renown tradition of Czech
glassmaking and takes it into the 21st century and beyond.
Crystalex products combine cutting-edge innovation and
technical know-how with a taste for contemporary design.
Crystalex Bohemian Crystal makes every moment sparkle.
Experience a beauty beyond time.

Používáme celou řadu ručních, tradičních i moderních
metod dekorace, jako například pantograph, strojní brus,
malování či sítotisk, které navíc jedinečnými způsoby
kombinujeme. Crystalex využívá možná nejširší spektrum
zdobných metod skla na světě, a náš cit pro současný
design nám pomáhá posílat do 80 světových zemí
na 50 milionů skleněných výrobků ročně.
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Our designers use a spectrum of both traditional and wholly
original decorative methods, like pantograph, machine
cutting, painting, or screen printing, often combining them
in fresh new ways. Crystalex has perhaps the widest range
of decorative glass techniques in the entire world, and
our products’ fine aesthetic qualities allow us to ship over
50 million pieces of glassware per year to clients worldwide.

Po – Pá 8 —18 hodin
So 8 —13 hodin
Mo – Fr 8 AM — 6 PM
Sa 8 AM —1 PM
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