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Tlačová správa 

 

Slovenský dizajn ovládol obaly tyčinky Kofila 

 

Nestlé obnovilo spojenie s českým 
dizajnom. Čokoládová tyčinka 
Kofila sa oblečie do obalov od troch 

českých a jedného slovenského dizájnéra. Limitovaná edícia vzišla 
z víťazov súťaže usporiadanej minulý rok v spolupráci s organizáciou 
Czechdesign. 

„Víťazné návrhy sa objavia na dvoch miliónoch kusov, ktoré budú 
dostupné v Českej republike aj na Slovensku,“ uviedla Zuzana Spurná, 
manažérka značky Kofila. „Pôvodne sme chceli uviesť na trh iba 
víťazný dizajn. Prišli nám ale tak skvelé návrhy, že sme nakoniec 
vyrobili prvé štyri.“ 

Ide o víťazné návrhy Kateřiny Kynclovej, Markéty Michálkovej, Lukáša 
Tomka (Tomski&Polanski) a Jána Vajsábela, ktoré približne na tri 
mesiace nahradia štandardný obal tyčinky.  

Tvorcovia vo všeobecnosti nadviazali na odkaz Zdenka Rykra, ktorý 
svoj typický žltý obal s murínom popíjajúcim šálku kávy navrhol v roku 
1923 (ikonickú žltú farbu chcela Kofila zachovať aj na nových 
obaloch).  

Návrhy majú spoločné prvky, napriek tomu je však každý značne odlišný a osobitý. Nesú v sebe ohlasy umeleckých 
štýlov minulosti (napr. artdeco či reklamná grafika a ilustrácia 30. rokov) a môžu sa pochváliť veľkým podielom ručnej 
práce autorov, často vrátane kresby písma. 

 

Kontakt pre médiá:  

Róbert Kičina, kontakt pre médiá, robert.kicina@sk.nestle.com, +421 907 706 112 

 

KOFILA je tyčinka z mliečnej čokolády s jemnou kávovou náplňou. Vznikla v roku 1923 pod značkou čokoládovní Orion. Po celú dobu svojej viac 
ako deväťdesiatročnej existencie sa môže chváliť prakticky nezmenenou receptúrou a ikonickým žltým obalom s postavou múrenína od 
ilustrátora Zdenka Rykra. Vyrába sa v závode Zora Olomouc a v roku 2013 rozšírila svoje portfólio o tyčinku Kofila Latte, ktorá je obohatená o 
kúsky rozpustenej kávy. Na jar 2017 prichádza Kofila na trh s limitovanou dizajnovou edíciou klasickej tyčinky v obaloch navrhnutých štyrmi 
súčasnými dizajnérmi: Kateřinou Kynclovou, Markétou Michálkovou, Tomski&Polanski a Jánom Vajsábelom. Viac na www.kofila.sk    

 

Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé 
je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich 
miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania 
Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde 
dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, 
BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a 
Carpathia. Viac na www.nestle.sk.  
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