Projekt Wiecha to rodzaj aba uru
wykonanego z drucianej spirali o rednicy 60 cm
i ponad 120 lu no zawi zanych, powiewaj cych wst

ek o

ró nych barwach i fakturze. Nawi zuje do polskiej tradycji
wieszania wiechy na dachu na znak zako czenia budowy.

Na wygl d i styl aba uru mo e mie wp yw jego w

ciciel. To on

decyduje o rodzaju i kolorze u ytych materia ów. Intencj
projektantki by o stworzenie przedmiotu pasuj cego do w
ka dego wn trza, którego ostateczny kszta t zale y tylko od
naszej wyobra ni.
„Chcia abym by moja Wiecha by a niedrogim prezentem dla
wszystkich, którzy sko czyli remont lub budow domu. By by a
symbolem zabawy i wi towania.
W zale no ci od wyobra ni i potrzeb u ytkownika Wiecha mo e
zmieni kolor i d ugo

wst

ek. Na spirali mo na te powiesi

ma e obiekty, pami tki czy talizmany. Wiecha jest projektem,
który zach ca do interakcji.” – wyja nia Agnieszka Lasota.
Aba ur Wiecha wykonany jest z drutu metalowego 2,5 mm,
rednica spirali 60 cm, waga ok. 600 gr, d ugo

wst

ki 30-50

cm.
Pasuje do ka dej standardowej oprawki podsufitowej.
Maksymalna moc arówki 60 W. Zalecane arówki
energooszcz dne.

Project Wiecha jest wykonywany r cznie i nieznaczne
odst pstwa od podanych wymiarów wynikaj z procesu
tworzenia . Stanowi o niepowtarzalno ci ka dego pojedynczego
egzemplarza.

Agnieszka Lasota - projektantka wn trz i designerka.
Absolwentka wydzia u Architektury Wn trz na Warszawskiej
ASP oraz Istituto Erupea di Design w Mediolanie. Od 2003
prowadzi wy cznie dzia alno

projektow projektuj c meble i

wn trza. Uczestniczy a w wielu presti owych wystawach i
wernisa ach w kraju i zagranic , gdzie zdoby a uznanie jurorów i
zwiedzaj cych. W maju 2008 jej „Meble z Pami ci ” zosta y
wyró nione na mi dzynarodowych targach DMY w Berlinie.
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