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LOCK IN STOCK
Стъпка в търсене
на идентичността
– българският бранд
Lock участва в
изложението по време
на Stockholm Design
Week. Константин
Ачков post factum.
Защо първо в Стокхолм?
Изложението е третото по значение след Милано и Кьолн,
значително по-евтино е като цена на изложбена площ и е добър
трамплин за новосъздадени брандове. Преценихме, че и мебелите
ни имат скандинавски дух.
Как бяхте селектирани?
Кандидатствахме със снимки на съществуващи мебели и макети
на нещата, които искахме да направим специално за там.
И с информацията, че сме участвали в изложба по време на
Венецианското архитектурно биенале, в селекция с марки като
Moroso и Riva. Това много натежа.
Какво научихте за себе си?
Разбрахме, че прогресирането в този бизнес е свързано с
преодоляването на определени нива, че трябва и доза късмет. И
че е много важно редовно да се участва в такива изложения, за да
направи човек смислен мебелен бранд.
Какви новости представихте?
Сериите Arch и Space, масата Vetruvex и етажерката Fulcrum. Всички
модели са с нашите специфични сглобки, което позволява бързо
сглобяване и разглобяване. За първи път комбинираме шперплата с
други материали – камък (за плотовете на масите), кожа и текстил
(за канапето и столовете). Създадохме и специфична наша кройка с
декоративно копче за „дрехите“ на облегалките.
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Прототипи от
сериите на Lock,
създадени за
изложението
в Стокхолм.
Столът Arch е
комбинация
от кожа и
шперплат и нов
за геометрията
на бранда
овален елемент;
Kанапето Space
- ново бохемско
излъчване
на пъзел
конструкциите

Какво ви разочарова?
В първия момент, че са ни сложили в зала C, която е по-ниско ниво
от А и В. После разбрахме, че всички, които стъпват за пръв
път, задължително минават оттам, после, ако вървят успешно,
преминават в другите зали.
Но и тук бяхме съседи с доста добри датски и шведски
производители.
А какво ви обнадежди?
Интересът към мебелите ни и приемането на идеите ни.
Разбрахме, че сме на верния, макар и много труден път.
www.lock-furniture.com

