PRINTERVIEW

Роденият в Париж Тоан Нгуен завършва
образованието си по индустриален
дизайн в школата на ENSCI-Les Ateliers
през 1995 г. Придобивайки опит в
различни дизайн студия в Париж,
Барселона и Милано, Нгуен се учи от
големи имена в сферата на дизайна,
включително от Антонио Читерио, с
когото работи десет години.
Преди основаването на собствено
студио, младият дизайнер вече
разработва продукти за редица големи
компании като Axor-Hansgrohe, B&B
Italia, Flos, Fusital, Guzzini, Iittala, Kartell,
Metalco, Skantherm, Technogym и Vitra.
През 2008 г. той окончателно се
мести в Милано, където стартира
собствен бизнес, работейки в
различни сфери на дизайна - от мебели
до високо технологични изделия. През
изминалите шест години Toan Nguyen
Studio работи с водещи компании
на европейския пазар, допълвайки
портфолиото си с проекти за
Accademia, Coalesse, Dedon, Fendi Casa,
Gruppo Busnelli, Laufen, Moroso, Urmet
Group, Walter Knoll и др.
През 2010 г. кариерата на дизайнера
с виетнамски произход стига нови
върхове, след като колекцията
Bellows е отличена на церемонията
на наградите Red Dot. Две години
по-късно серията за баня Antero за
Laufen също печели Red Dot Design
Award, а през 2013 г. модулната
система Lagunitas отнася приза Best
of Neocon по време на изложението в
Чикаго, САЩ.
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Toan Nguyen was born in Paris and
graduated in industrial design at the
ENSCI-Les Ateliers school in 1995. He
gained experience in different design
studios in Paris, Barcelona and Milan and
learned from the big names in design,
including Antonio Citterio, whom he worked
with for ten years.
Prior to founding his own studio, the young
artist had already designed products
for a number of big companies such as
Axor-Hansgrohe, B&B Italia, Flos, Fusital,
Guzzini, Iittala, Kartell, Metalco, Skantherm,
Technogym and Vitra. In 2008 he moved
to Milan for good where he set up his own
business, working in different areas of
design – from furniture to technological
products. Over the past six years Toan
Nguyen Studio has worked with leading
companies on the European market,
completing his portfolio with projects
developed for Accademia, Coalesse, Dedon,
Fendi Casa, Gruppo Busnelli, Laufen,
Moroso, Urmet Group, Walter Knoll etc.
In 2010 the career of the designer with
Vietnamese origin achieved new great
success when his Bellows collection was
awarded the Red Dot Award. Two years
later the Antero bathroom series for
Laufen also won the Red Dot Award and
in 2013 the Lagunitas modular system
won the Best of Neocon award at the
Chicago fair, USA.
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1. Пейка с две лица по дизайн на
Тоан Нгуен и Антонио Читерио,
Metalco, 2015
Two-side bench, designed by Toan Nguyen
and Antonio Citterio, Metalco, 2015
2. Pois е серия тапицирани мебели
с основа от перфориран стоманен
лист, Varaschin, 2013.
Pois is an upholstered furniture series
with a structure of perforated steel sheetq
Varaschin, 2013
3. Стол за трапезария от
колекцията WA за Dedon, 2013 г.
A dining chair part of WA collection,
Dedon, 2013
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1. Серията за съхранение
Taylor включва обеми и маси,
изработени от MDF, закалено
стъкло и термично обработен
дъб, Grupo Busnelli, 2013
Taylor storage series includes cabinets and
tables made from MDF, tempered glass and
heat-treated oak, Grupo Busnelli, 2013
2. Маса WOW от масивна
дървесина, Lema, 2012
WOW table made from solid wood,
Lema, 2012

3. Двойка канапета Hampton
за Fendi Casa, изработени от
облицован стоманен лист, 2014
Hampton sofas,
produced in leather steel sheet, 2014
4. Офис стол Spoon с тапицирана
седалка, проектиран съвместно с
Антонио Читерио, Kartell, 2005
Spoon office chair with an upholstered
seat, co-project
with Antonio Citterio,
Kartell 2005
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1. Керамичен модул от мивка и плот
Saphirkeramik за Laufen, 2014
Saphirkeramik module combining a sink and a top,
Laufen, 2014
2. Въртящ се бар стол Spoon от колекция
за Kartell, 2002
Spinning bar chair, a part of Spoon collection for
Kartell, 2002
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3. Antero за Laufen, носител на награда
Red Dot през 2012 г.
Laufen’s Antero won a Red Dot design award in 2012
4. Модулна колекция мека мебел Soho с
основа от облицована с кожа стомана,
Fendi Casa, 2012
Soho upholstered modular set with a leather lined
steel structure, Fendi Casa, 2012
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1, 4. Модулна система за
обществени пространства
Lagunitas за Coalesse, 2013
Lagunitas - a public space modular
system, Coalesse, 2013
2. Сгъваема маса от
колекцията Spoon за Kartell,
2008
A folding table from Spoon collection
for Kartell, 2008
3. Кош за отпадъци за
екстрериора, част от

серията мебели за градска
среда, разработена с Антонио
Читерио, Metalco 2009
Exterior trash bin, a part of an urban
design project with Antonio Citterio,
Metalco, 2009
5. Колекцията Bellows за
Walter Knoll, получила Red Dot
през 2010 г.
Walter Knoll’s Bellows collection - a
Red Dot Design Award winner from
2010
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