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Słynny polski designer
I otworzy pracownię we Wrocławiu
Oskar Zięta chce, by pracownia ruszyla na początku przyszlego roku. W stolicy Dolnego Śląska zamierza
rozwijać opracowaną przez siebie technologię PiDD
DAWID ZlaxoWSKI

piej jego właściwości, będą moglij
p6tnicj skutecmiej kształtować

~
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\W: \\tocIay,;u ~. Pracownię Zię- ;

wiZięta.

Jednym z takich nowych zas'

la, W której zatrudni kilku design~ :3
rów l Wrocławia. -To młodzi ludzie,
dopiero po studiach.1Prn7 ą szk0leni w Ziclonej Górze. gdzie mieści

I

sowań mo.'tłoby być v.'YkoI"LYsta,

FiDU w tworzeniu lekkich kons'
eji metalowych. Jak 1fIÓ\\o; autor
nologiL opracowano np. model
stu owad.i.e IW kg. klól)'ffianośn
1700 kg. To bardzoduLodla tegoiJ
pu budo",IL gdzie stosunek wagi d
y,:ytr'-YIl1ałolici najclęSciej wyn

się fubl)'ka wytwarzająca produkty
wPiDU.
FiDL toopracav.-ana i opatentowana przez niego nowaton;ka technologia. Lmoi.liwia ona sklejanie
cienkiej blachy. a następnie nadmuchiwanie ronny lipręŻO[\)'JI1 powietrzem. Pm"'Stałe w ten spo:sób produkty sprawiają wrażenie ni('zwyklej lekkości_
PiDU pozwaJana!lelY,jncwytwarzanie unikatowych produktów.
D'Licki nowatorskiej technologiL wy-

1:4.

Zięta zdec}uowal się naotWllrcl
,...-roclawskiej pracowni. gdy zglo)~
się do niego pl"l..Cdstawicidc Err· 01'81
Akceleratora Dcsignu. - Panu Zięd
do gustu prZ)padla lokalilacja p .
OO\\-'ni na terl'ui(' EIT. na Praczach .
I"Lafaskich - mówi Kataiqna l1aru
z biura rozwojU gospodan';a>go Uli
du mi('jskiego.

korzystuj:łc zwykłe materiały. IllO'.l-

na wydobyć ich niC'J'.nanedotad \\-Iaściv.clci. Projekty są bardm v.)1.rzymale i stabilne. Pilykładem mOLe
być sztandarowy projekt Zięty - taboret Plopp.
- [)zięki tej technologii W".v.ąc)' ok.
3 kgtaborcl wytl"'-:I'JI1uje.sŁatyczne
obciążenie ponad 2.5Ion-y-l\onnalo

I

400 kg-l3macz8projektanl
Właśnie za ten projekt Oskar 4·

b~b~temp~rue
miocki~ konkursu Rod Dol

Dc:si3L

-ProwadLimyrozmowy,:Napocl~

M

Za profekt t.boretu PIopp OSkar lifQ lOltallallrmem prettUo_ćo niemieekleCokonku... u RedDot 0e5Ign

Jeston r6wnieżwykladowcą Szwajcarskiego Fedcrnlnego rnstytutu 'Rlchnologicznego w Zurychu. Wrocla",·
ska pracownia miałaby rozwijać lCCh·

nologic FiDU i poszukiwać dla niej
nowych zastosowań. Olal.l$> też mlodri wroclav,,.-ianie przyglądają się
"" ZicloO(j Górze pf'OOeSO\\i produk-

eji. OskarZięta chce, by mali technologię oJ podszewki.
- Dlieki temu będą mieli realne
spojnerue na materia!. Poznając Ie-

ku pr/.yszłego roku powinniśmy
moc konkrety - zaznacza Zięta.
I
Wrocła\~ zdecydowal się na ści~
gnięc ie znanL-"go projektanta, pan i~
waż stawia na rozwój desigrtu. - Trak
tujem.)' to jako dziaJarua innOW'dcyJ
ne. Przy takiej osobist.oi.cijak Osklii
Zięla będą mo~li rozwijać się tilii
wrocławscy proj('ktanci -lIumaCZl
Paruga.O

