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“Дизајн мора постати инвентивно, високо креативно средство које ће одговарати стварним потребама људи”
В. Папанек

дизајн амбалаже и паковања
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / кесе

дизајн
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“ПРВИ КОНГРЕС ОРТОПЕДА
  И ТРАУМАТОЛОГА БИХ”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / омот за ЦД

дизајн
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“ПРВИ КОНГРЕС ОРТОПЕДА
  И ТРАУМАТОЛОГА БИХ”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / кеса
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ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ
“МАНОЈЛОВИЋ”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / кеса

дизајн
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“НБГ ДИЗАЈН”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / паковање

дизајн
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“НБГ ДИЗАЈН”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / кеса

дизајн
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ПРИВАТНИ ВРТИЋ “КОЛИБРИ”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / омот за ЦД

дизајн
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ПРИВАТНИ ВРТИЋ “КОЛИБРИ”
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дизајн амбалаже и паковања
кутија / одлагање играчака

дизајн
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ПРИВАТНИ ВРТИЋ “КОЛИБРИ”
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дизајн амбалаже и паковања
промо материјал / вински сет

дизајн
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“АЛТЕРА”
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“Дизајнирање је понашање које захтијева размишљање, а не прихвата случајно рјешење”
Р. Талон

индустријски дизајн
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индустријски дизајн
кревет / сингл - дуо

пројекат / прототип
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индустријски дизајн
клуб столови

пројекат / прототип
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индустријски дизајн
сједи / лези

експериментални дизајн / пројекат
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индустријски дизајн
иност / сто на развлачење

конкурс / пројекат
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индустријски дизајн
клупа

пројекат

34



35



индустријски дизајн
плетени намјештај / ратан

пројекат / модели “RATTAN SEDIA”

36



фишек фамилија

смајли фамилија
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качи капут

коцкалоне
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тетрис
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индустријски дизајн
модуларна гарнитура 

модул / модел
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индустријски дизајн
модуларна гарнитура 

модул / модел
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индустријски дизајн
кревет / радни блок 

пројекат
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индустријски дизајн
мрежа полице 

пројекат
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индустријски дизајн
колица / доколица “СОВА” 

пројекат / ламелирани отпресак
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индустријски дизајн
колица / доколица “ВУК” 

пројекат / ламелирани отпресак
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индустријски дизајн
сточић “ГУПИ” 

пројекат / ламелирани отпресак
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индустријски дизајн
шанк столица

пројекат / макета
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