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GIYOU stříbrné květiny
Světově unikátní květiny pochází z dílny české výtvarnice 

GIYOU květiny

GIYOU květiny jsou vyrobeny ze stříbra
vysoké ryzosti. Na první pohled je zřejmá
precizní šperkařská práce výtvarnice Milady
Bláhové. 

Výška květin od 9 do 16 cm nechá vyniknout i
těm nejdrobnějším detailům. 

První kolekce obsahuje převážně luční
květiny - sedmikrásku, jitrocel, fialku, 
zvonek, levanduli, chrpu, sněženku a jiné. 

Přestože inspirace květinami je i pro užitné
umění velmi častá, květiny, v takovéto
podobě  a s takovýmto užitím,  jsou ve světě
unikátní. 



Pro darování, dekoraci a radost. Jsou vhodné pro každodenní darování. I ocenění
velkých momentů, dárek ženě, oslavu výročí nebo narození. A také dekoraci
domova. Nebo třeba vytváření rodinných, generačních váz. 

Lidé také mohou květiny do vysněné velké kytice sbírat postupně. Třeba každý
rok po jedné květině. 

GIYOU si uchovávají krásu a hodnotu po generace.  A jsou vhodné k osobnímu
předávání (podobně jako živé květiny) nebo je lze třeba poslat v obálce. Větší
kytice a zlaté květiny jsou působivým oceněním významných příležitostí. 
 Vzhledem k estetické a užitné podobě jsou GIYOU alternativou živých květin.

K čemu květiny jsou



Myšlenka a zahájení projektu mají počátek v roce 2019. Inspirací byla krása květin v
zahradě historické usedlosti, ve které rodina výtvarnice žije. 

Pro první kolekci vybrala výtvarnice luční květiny. „Luční květiny skrývají tolik
krásy. V květinářství je nehledáme a v přírodě je vnímáme jako samozřejmost….
Lidé se ale mohou těšit i na jiné druhy květin. Na světě je 350.000 druhů
kvetoucích rostlin. Každý rok vypěstujeme 5 až 10 nových druhů květin.
Zaměřených na různá místa původu, témata, květiny se silným příběhem nebo
méně známé.……..", říká Milada Bláhová, designérka a výtvarnice GIYOU.  

GIYOU projekt 

Půvabné jsou také různě velké stříbrné svatební kytice nebo vánoční kytice: 

Prodej květin

Květiny je nyní možné koupit pouze v e-shopu www.giyou.cz. Je možné si koupit
jednu květinu - cena je od 1 tis Kč (rožec) do 1,5 tis Kč (sněženka) nebo kytici až s 30
stříbrnými květinami. A kytici nechat volnou nebo si jí nechat svázat. Květiny a
kytice je také možné objednat ve zlatě (585/1000). Ceny za zlatou květinu jsou od
6,5 tis Kč (jílek) do 19 tis Kč (chrpa).  

Unikátní květiny vytváří prostor pro běžné i působivé, cenné dárky a dekoraci.

Přáním zakladatelů je, aby si našli místo v lidských životech a rozdávali radost co
nejširšímu okruhu lidí.

http://www.giyou.cz/


Pro další informace kontaktujte: 
Radek Bláha
(+420) 602 273 185
radek.blaha@giyou.cz

Fotografie pro média k dispozici
na https://www.giyou.cz/pro-
media

# # #

O společnosti AND LILAC:

AND LILAC je malá rodinná firma založená Radkem Bláhou (1970) a Miladou
Bláhovou (1977). Inspirací byla zahrada historické usedlosti a úchvatná krása jejích
květin, ve kterých zakladatelé firmy žijí. GIYOU květiny jsou originálním autorským
designem Milady Bláhové a vyráběny rukodělnou šperkařskou technikou ze stříbra
nebo zlata. Pro lidi, radost, dekoraci domova a svátků, darování a ocenění různých
lidských momentů.


