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carafe ViaHuman

ViaHuman decanters are made exclusively by hand from czech crystal using natural semi-precious stones. 
the original shape of the carafe is designed in accordance with the principle of the natural construction 
and the composition of living organisms described by the fibonacci sequence known as the golden 
Section. the carafes should be used to activate water and other liquids that contain it. the carafes have  
a volume of 1.4l and are shipped in a safe certified package with a practical wooden plug and mat.

Karafy ViaHuman jsou vyráběny výhradně ruční technikou z českého křišťálu s použitím přírodních 
polodrahokamů. Originální tvar karaf je navržen v souladu s principem přírodního tvoření stavby a složení 
živých organizmů popsaných Fibonacciho posloupností známou jako Zlatý řez. Karafy je vhodné používat 
k aktivaci vody a jiných tekutin, které ji obsahují. Karafy mají objem 1,4l a jsou zasílány v bezpečném 
certifikovaném obalu s praktickou dřevěnou zátkou a podložkou.
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carafe blue ligHt
Carafe ViaHuman Golden Section design



cryStal carafe
Use as a wine decanter



carafe roSe
Beautiful present for women



carafe ruStical
Oak wood & crystals



carafe ProVence
Crystals & lavender & herbs



Basic Crystal Gold Blue

Green Rose Historical glass Rainbow

Provence

Rustical

carafe liSt



the design grails (cups) ViaHuman are made exclusively by hand forming of a special heat-resistant czech 
glass enamel called Simax and by creative composition of natural semi-precious stones. the cups are 
an original artifact designed to activate water and other beverages. the cup has a volume of 0.3l and is 
designed as double-glazing with the golden Section applied in inner shape of the cup.

Designové grály (poháry) ViaHuman jsou tvořeny výhradně ručním tvářením speciální tepelně odolné 
české skloviny Simax a kreativním komponováním přírodních polodrahokamů. Poháry jsou originálním 
artefaktem určeným k aktivaci vody a jiných nápojů. Pohár má objem 0,3l a je řešen jako dvojsklenice  
s aplikovaným Zlatým řezem ve vnitřním tvaru poháru.

HarmOniZatiOn grail
Double glasses with semiprecious stones



cryStal grail



original design accessories ViaHuman are suitable to use when creating relaxation zones at home or at 
work environment. these artifacts are made exclusively by hand composition of natural semi-precious 
stones and Czech borosilicate glass. their use is multi-faceted, naturally complementing different types of 
interiors.
 
Originální designové doplňky ViaHuman je vhodné používat při tvoření relaxačních zón v domácnosti  
i v pracovním prostředí. tyto artefakty vznikají výhradně ručním komponováním přírodních polodrahokamů  
a českého borosilikátového skla.Jejich použití je mnohotvárné, přirozeně doplňují různé typy interiérů.

relaxing candleHolderS
Home relaxation zone



candleHolderS cryStal and rainbow



new product for the year 2020 is a solid wood led disc with an optional light colour. this product brings 
new possibilities in applying chromotherapy and preparing colour elixirs. in combination with ViaHuman 
carafes, it brightens and illuminates interior design in an interesting and creative way.

novinkou připravovanou pro rok 2020 je lED disk z masívního dřeva s volitelnou barvou světla. tento 
produkt přináší nové možnosti v aplikování chromoterapie a přípravě barevných elixírů. V kombinaci  
s karafami ViaHuman projasní  a rozsvítí design interiéru zajímavým kreativním způsobem.

cHromotHeraPy witH wood led diSc
Carafe with large crystal tip, raw crystal and tropical wood quari





the Harmonizer is a Czech flow revitalizer of tap water inspired by the ideas of Viktor Schauberger and 
masaru emoto. it is located directly on the water tap and the water is rotated by spirals in the shape of the 
Fibonacci sequence. When flowing through water changes its kinetic energy and is exposed to affirmation, 
semi-precious stones and shunghit. Harmonizer is a device with simple installation, minimal maintenance 
and long life. thanks to the patented construction it does not clog with limescale even in very hard water. 
treated water excels with a better taste, detoxifying ability, and positively affects your health during long-
term drinking.
 
Harmonizér je český průtokový revitalizér kohoutkové vody inspirovaný myšlenkami Viktora Schaubergera 
a masaru Emota. Umísťuje  se přímo na vodovodní baterii a voda je v něm rotována spirálami ve tvaru 
Fibonacciho posloupnosti. Voda při průchodu mění svou kinetickou energii a je vystavena působení afirmace, 
polodrahokamů a šungitu. Harmonizér je zařízení s jednoduchou montáží,minimální údržbou a dlouholetou 
životností. Díky patentované konstrukci se nezanáší vodním kamenem ani ve velmi tvrdé vodě. Upravená 
vody vyniká lepší chutí, schopností detoxikovat a při dlouhodobém pití pozitivně působí na zdravotní stav.

tHE HarmOniZEr - flowing water revitalizer
Water as a cure





„Design is a concept that can make people feel great and actually fulfil the purpose for which they were 
created.“

the ViaHuman czech creative workshop was created in 2014 and deals with the creation from handmade 
glass and natural semi-precious stones. inspiration is all around us. the ability to perceive, accept, and 
express it in reality is the individual expression of the individual. we like to produce things that we feel good 
about, and every product of ViaHuman is hiding a piece of our creativity, energy and personal passion. 
 
„Design je provedení,které dokáže vyvolávat v lidech skvělý pocit a skutečně naplňuje účel, pro který 
bylo vytvořeno.“

Česká kreativní dílna ViaHuman vznikla v roce 2014 a zabývá se tvořením z ručně vyráběného skla  
a přírodních polodrahokamů. inspirace je všude kolem nás. Schopnost jejího vnímaní, přijetí a následného 
vyjádření v realitě je individuálním vyjádřením jednotlivce.  rádi vyrábíme věci, ze kterých máme dobrý 
pocit a v každém produktu ViaHuman se  tak ukrývá kus naší kreativity, energie a osobního zaujetí.

cuStom Production
Carafe with dried flowers, natural citrine and larch wood





www.viahuman.eu

Czech Art design accessories


