




Strategický prístup, 

výskum v danej oblasti, 

zameranie na detaily 

a ekologickú udržateľnosť sú 

pre nás základom. Na ňom 

budujeme dizajn, ktorý prináša 

hodnoty klientovi 

a spotrebiteľovi. 

Zabezpečujeme celý 

proces vývoja produktov 

- od prvých návrhov až k výrobe. 

Naše skúsenosti v rôznych 

oblastiach dizajnu nám 

pomáhajú prinášať 

inovatívne riešenia. 

Sme štúdio ktoré sa venuje navrhovaniu produktov. 
Pomáhame klientom priniesť výrobky, ktoré nás všetkých 
posunú vpred. Veríme, že dobre vedený kreatívny proces 
je fascinujúci a zmysluplný.



ČERPACIE STANICE PUMPA
produktový a navigačný dizajn

Návrh totemu a atiky pre novú sieť čerpacích staníc Pumpa. Zadaním bolo priniesť nový 

dizajn, ktorý si slovenskí spotrebitelia zapamätajú a zároveň dokáže posunúť pumpy GAS 

k prémiovému segmentu.  

Pri návrhu sme využívali nástroj ECOLYZER, ktorý prepočítava ekologický vplyv 

materiálov a technológií. Pomohol nám pri rozhodovaní aké materiály zvoliť - aby boli 

trvanlivé, s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie a cenovo dostupné.

KLIENT:
GAS, Slovensko

REALIZOVANÉ 2018-2020:
produktový dizajn, výkresová 

dokumentácia, 
dozorovanie výroby

ecolizer
designtool





JUNIPERUS
Výstavný stánok a bar / produktový a výstavný dizajn

Hlavnými prvkami stánku je nadrozmerná fľaša a bar, ktoré prezentujú Borovičku v novej fľaši. 

Konštrukcia stánku je z hliníkových profilov a napnutej potlačenej textílie. Drevené časti pridávajú 

stánku teplý, prírodný akcent.

Samostatnou výzvou bolo zrealizovať bar, ktorý bude veľkoplošne podsvietený. Pre tento účel sme 

navrhli originálnu kompozitnú stenu. Spĺňa viaceré stanovené ciele: je ľahká a pevná v ohybe, vonkajší 

povrch je hladký a umývateľný, pri jej výrobe je použité malé množstvo plastu a je cenovo dostupná. 

KLIENT:
Pergamen, Slovensko

REALIZOVANÉ 2019:
produktový dizajn, výkresová 

dokumentácia, 
dozorovanie výroby





ŠOFO COLA PMX
Post-mix čapovací stroj / produktový dizajn

Návrh nového opláštenia a doplnkov pre už existujúci čapovací stroj. 

Celokovový stroj prešiel výraznou prestavbou. Vonkajší kovový kryt sa 

nahradil 2 ohýbanými farebnými plexisklovými doskami. 

Projekt bol vyvíjaný v spolupráci so štúdiom Pergamen.

KLIENT:
Slovenské pramene 

a žriedla

REALIZOVANÉ 2016, 2018:
produktový dizajn, 

grafický dizajn, 
vizualizácie
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PIERRE BAGUETTE B:FIT
Pultová chladnička / produktový dizajn

Pierre Baguette - výrobca lahôdkových bagiet a sendvičov prichádza na trh s novým produktom 

- fitnes šalátmi. Jedným z miest plánovaného predaja sú kaviarne a fitnes centrá. Do návrhu 

pre tieto priestory klient požadoval zapracovať veľkú efektivitu chladiaceho priestoru, nevtieravý 

dizajn, potlačiteľné steny a jasné logo firmy. Svoj charakter získava chladnička vďaka výrazne 

zaobleným hranám a jemne skosenému tvaru. Na grafických materiáloch firmy je logo 

používané na červenej stuhe, čo sa prenieslo aj na návrh chladničky. 

KLIENT:
Pierre Baguette, Slovensko

ODOVZDANÉ 2016:
produktový dizajn,  

vizualizácia
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CHATEAU RÚBAŇ TOTEM
Navigačné totemy / produktový - navigačný dizajn

Návrh 4 totemov pre areál vinárstva. V areáli je zrekonštruovaný historický kaštieľ 

aj moderná budova hotela a vinárstva. Návrh totemu prihliada na charakter oboch 

architektonických štýlov. Pohľadové časti sú z prírodných Equitone vláknocementových 

dosiek. Večer sa bočné steny totemu rozsvietia na oranžovo a ladia s oranžovými prvkami 

moderných budov v areáli. Projekt bol vyvíjaný v spolupráci so štúdiom Pergamen.

Vrúbkované hrany šípok dopĺňajú 

charakter loga vinárstva

KLIENT:
Pergamen Slovensko, 

Vienna DC

REALIZOVANÉ 2016:
produktový dizajn,

výrobná dokumentácia
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KLIENT:
Slovenské pramene 

a žriedla

ODOVZDANÉ 2015:
produktový dizajn, grafický 

dizajn etikety

GEMERKA FLAŠE
1,5 L PET flaša / produktový dizajn

Výrobca nápojov Slovenské pramene a žriedla pripravoval nové obaly 

pre minerálne vody Gemerka. Požiadavka klienta bola vyvinúť 

ergonomickú fľašu ktorá bude komunikovať benefity produktu. 

Cieľom bolo tiež vstúpiť do segmentu prémiových minerálnych vôd 

(Magnesia, Mattoni). 

Svojou dôstojnou siluetou vystupuje návrh pre Gemerku z línie 

ostatných fliaš na pultoch. Emboss na povrchu fľaše evokuje minerály 

obsiahnuté v minerálnej vode - hlavný benefit Gemerky.

Súčasťou návrhu je aj redizajn etikety. 

Dva návrhy povrchovej štruktúry. Na fľaši vľavo je nový návrh etikety.
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SSV VÝVESNÝ ŠTÍT
Značenie predajní / produktový dizajn

Nakladateľstvo Spolok sv. Vojtecha dostalo nový vizuálny štýl od štúdia 

Pergamen. Súčasťou postupného rebrandingu sú aj predajne SSV. K čistému 

dizajnu bolo treba navrhnúť minimalistický pútač, ktorý sa bude hodiť 

na historickú aj súčasnú architektúru. Pútače sú realizované aj vo verzii 

s podsvietením. Pri tejto verzii svieti iba biela linková grafika. 

Vizuálnu príťažlivosť podporujú masívne 10 mm hrubé 

plexisklové platne

KLIENT:
Spolok sv. Vojtecha, 

Trnava

REALIZOVANÉ 2015:
produktový dizajn,

výrobná 
dokumentácia
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PECOBIKES PEDÁLE CITY
Drevené pedále / produktový dizajn

Zadanie od bicyklovej dielne Pecobikes bolo navrhnúť drevený pedál 

pre mestské bicykle. Do prototypovania a testovania boli pripravené 

dva návrhy. Projekt zahŕňal aj dizajn originálnych mechanických 

súčastí pedálov.

Na fotke je návrh “City” s korkovými protišmykovými plochami. 

KLIENT:
Pecobikes, Trnava

ODOVZDANÉ 2016:
produktový dizajn,

výrobná dokumentácia, 
realizácia prototypov
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KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Návrh interiéru / interiérový dizajn

Obnovenie interiéru barokového kostola v obci Cabaj-Čápor 

pri Nitre. Zámer návrhu bol prinavrátiť sakrálny charakter priestoru. 

Návrh bol riešený v spolupráci s Mgr. art Zuzanou Žúžiovou.

Fotografie realizácie: Jakub Dvořák

KLIENT:
Rímsko kat. fara 

Cabaj-Čápor

REALIZOVANÉ 2010:
návrh interiéru, výkresová 

dokumentácia
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Dizajn bandasiek pre mororový olej. 

BANDASKY DYNAMAX 

Projekt na ktorom som pracoval v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič, Juraj Vontorčík

Grafický dizajn: Juraj Demovič, Lívia Lorinzová

Produktový dizajn: Dušan Kutlík

Fotografie: Jakub Dvořák

Bandasky vyhrali cenu za dizajn Red Dot 2012

PROJEKT ŠTÚDIA 
PERGAMEN

Klient: Eurovat, Alekšince

REALIZOVANÉ 2012
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Návrh chladiacich vitrín

PIERRE BAGUETTE VITRÍNY

Projekt na ktorom som pracoval v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič, Juraj Vontorčík

Produktový dizajn: Dušan Kutlík

PROJEKT ŠTÚDIA 
PERGAMEN

Klient: Pierre Baguette

REALIZOVANÉ 2011
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Dizajn interiéru

PREDAJŇA MUSIC FORUM 

Projekt na ktorom som pracoval v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič

Interiérový dizajn, dizajn mobiliáru: Dušan Kutlík

Fotografie: Jakub Dvořák

PROJEKT ŠTÚDIA 
PERGAMEN

Klient: Music Forum, 
Bratislava

REALIZOVANÉ 2012
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Návrh výstavného stánku pre nápoj Tatratea

TATRATEA BASE CAMP

Projekt na ktorom som pracoval v štúdiu Pergamen.

Vedúci projektu: Juraj Demovič

Výstavný dizajn: Dušan Kutlík

Fotografie: Jakub Dvořák

PROJEKT ŠTÚDIA 
PERGAMEN

Klient: Karlo�, Poprad

REALIZOVANÉ 2011
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Prototyp stoličky

KONCEPT STOLIČKY
Produktový dizajn

Pôvodný cieľ bol navrhnúť cenovo dostupnú pracovnú stoličku, 

s možnosťou naklápania / húpania. Technológia výroby na CNC 

ohýbacom stroji by umožňovala jednoducho vyrábať veľkosti 

pre rozdielne výšky človeka.

KONCEPT z r. 2007:
produktový dizajn, 

vizualizácie, prototyp
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DUŠAN KUTLÍK 2015

SENIOR DIZAJNÉR

RÁCHEL DUDOVÁ
JUNIOR DIZAJNÉR

Ráchel zabezpečuje podporu v celom 

priebehu vývoja produktu. Baví ju hľadať 

súvislosti a vytvárať konceptuálne 

pozadie v návrhovej časti projektov.

Dušan sa venuje produktovému 

dizajnu už 13 rokov. Klientov 

sprevádza pri malých aj veľkých 

projektoch. Fascinuje ho hľadanie 

cesty k príťažlivým a ekologicky 

udržateľným produktom. 

2012

2009

2007

2005

2001

Pracuje pre klientov ako samostatný prod. dizajnér 

Štúdio Pergamen dostáva cenu Red Dot za dizajn bandasiek 
Dynamax. Práca na projekte ako produktový dizajnér

Práca pre štúdio Pergamen - produktový a grafický dizajnér
(2009 - 2015)

Krbové štúdio Filux design. Práca zahŕňa celý projekt návrhu 
krbov a pecí - rozpočet, dizajn, výrobné podklady
(2007-2009)

Reklamná agentúra Wiktor Leo Burnett - grafický dizajnér.
Štúdium interiérového dizajnu na Luton University, UK
(2005 - 2006)

Štúdium produktového dizajnu na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave
(2001 - 2007)

2019

2016

Štúdio Kutlík - produktový  dizajnér

Štúdium produktového dizajnu na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave
(2016 - súčasnosť)
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PRAJETE SI PREDISKUTOVAŤ 
VÁŠ PROJEKT? 
VEĽMI RADI VÁM PONÚKNEME 
MOŽNOSTI RIEŠENIA. 

dusan@kutlik.sk

+421 944 027 652

www.kutlik.sk

Nová Cvernovka

Račianska 80, Bratislava, 

SLOVENSKO




