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HISTORIA MARKI44
akademiadesignu

Nowa polska marka. Stworzona z tęsknoty  
za ponadczasowym pięknem. Nie podąża uparcie  
za sezonową modą, docenia szlachetne materiały,  
prostotę i uniwersalność. 

zdjęcia serwis prasowy TRE Product, Celestyna Król  tekst Joanna Kornecka

TRE Product

H istoria marki TRE Product jest 
bardzo prosta, tak samo jak przed-
mioty dla niej zaprojektowane. 

Proste, ale unikatowe, przemyślane w  naj-
mniejszym szczególe. Wyobraźmy sobie 
wielościan foremny w  przekroju. Lekki, ot-
warty moduł, tak dyskretny, że prawie nie-
widoczny. Po połączeniu z  kolejnym takim 
modułem i  jeszcze następnym, odkryjemy 
jak wielkie możliwości ma ta ażurowa bry-
ła. To Text Block. Dyskretny, kreatywny ar-
chitekt przestrzeni. Elegancki, nowoczesny 
i ponadczasowy. Najlepszy chyba reprezen-
tant marki, choć takich przedmiotów balan-
sujących na pograniczu designu i sztuki jest 
w  portfolio TRE znacznie więcej. Solniczka 
w kształcie stożka, w której sól nie absorbu-
je wilgoci, karafki z  laboratoryjnego szkła, 
marmurowa płyta z wgłębieniem do serwo-
wania przekąsek... 
Marka jest nowa, ale jej pomysłodawcy 
Tomka Rygalika, przedstawiać nie trzeba. 
To nazwisko numer jeden w polskim desig-
nie. Jak mówi, TRE powstała jako sprzeciw 
wobec nadmiernej konsumpcji i  nadpro-
dukcji. Dlatego kluczowa myśl, która przy-
świeca projektantom tworzącym dla TRE to 
rozważne dobieranie 

– Stworzyłem markę dla ludzi, którzy kochają 
otaczać się wyjątkowymi przedmiotami  
i tęsknią za ponadczasowym pięknem.  
Wartości TRE są uniwersalne kulturowo,  
dlatego do współtworzenia marki  
zaprosiłem  projektantów z całego  
świata – mówi Tomek Rygalik.

nazwa: 
TRE Product
rok powstania: 
2016
pomysłodawca:
Tomek 
Rygalik
treproduct.com

Modułowy regał Text Block,  
proj. Pini Leibovich. Moduły  
Text Block dają nieograniczone 
pole popisu dla wyobraźni.

Simple Spinning Top, bączek,  
uniwersalna zabawka, proj. Anna Banout
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1. Salt & Pepper Cone porcelanowa solniczka  
i pieprzniczka w kształcie stożka, w której sól się 
nie zbryla, proj. AndreAndShay 2. Moon Plate 
marmurowy talerz. Można go schłodzić  
w lodówce i serwować potrawy wymagające 
zimna lub zastosować jako kamień  
do pieczenia w piecu, proj. Gosia Rygalik  
3. 1 L Carafe, karafka. Grafika na laboratoryjnym 
szkle służy jako miarka, proj. David Derksen  
4. Pond Candle Holder, świecznik. Płomień 
świecy odbity w litym aluminium uspokaja  
i zachęca do medytacji, proj. Daisuke Kitagawa 
5. Chamberstick Candle Holder, nowoczesna 
interpretacja klasycznego świecznika,  
proj. Gosia i Tomek Rygalikowie.

PROSTOTA JEST UCZCIWA, SZLACHETNA I PONADCZASOWA 
 – MÓWI GOSIA RYGALIK O PROJEKTACH DLA TRE. 
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i  operowanie materiałami, wysoka jakość 
wykonania, trwałość i  koncepcyjne myśle-
nie o  produkcie. Rygalik zachęca do od-
rzucenia tego, co zbędne i do otaczania się 
przedmiotami, które mają ponadczasową 
jakość, które zostaną docenione i  przyjęte 
przez kolejne pokolenia. 
Marka zadebiutowała już na większości 
światowych imprez, m.in. na targach Am-
biente we Frankfurcie i Maisom & Objet 
w  Paryżu. W Polsce nieoficjalna premiera 
odbyła się na marcowych targach Dom In-
teligentny ze Strefą Designu ewa & wnętrze 
w Warszawie. Wcześniej mogliśmy ją oglą-
dać we wnętrzach mieszczącego się na te-
renie Fortu Mokotów Studia Jasna Sprawa. 
Tu docelowo ma powstać showroom marki. 
Na razie pojedyncze egzemplarze sygnowa-
ne TRE Product możemy obejrzeć i  kupić 
w Galerii Pogassi Kudlička na warszawskim 
Mokotowie oraz w salonie Euforma.  
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W głębi stół Piano Hinge Table z litego drewna 
o surowej strukturze, proj. Tomek Rygalik; lustra 
ścienne Mood Mirror o różnych proporcjach 
i kolorach tafli, proj. Dorothee Mainka
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