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Ave Clara / team / about

Ave Clara - 1907 
skleněná manufaktura 

se stoletou tradicí  
V Polevsku, zde se vše rodí od ná-
padu, designu až po skleněnou de-
koraci. Tradiční severočeskou huť 
založil už v  roce 1907 Karl Mühl-
bauer a  stylově ji pojmenoval po  
ženě Kláře. Továrnička leží ve sklář-
ské obci Polevsko nedaleko Nového 
boru v chráněné krajinné oblasti Lu-
žické hory. Původně se tu vyrábělo 
hlavně stříbrné, rubínové a vrstvené 
sklo. Současnou dominatou Kláry 
je stříbrosklo a v posledních letech 
se tato malebná sklárna ukázala 
celému světu jako spolehlivý vý-
robce a dodavatel nejen plochého 
skla, ale i  ručně foukaného skla. 
Důkazem toho, že si továrna buduje 
celosvětově dobré jméno, jsou i čet-
né spolupráce a vzorování s věhlas-
nými zahraničními společnostmi 
a designéry. Taví se křištálové, kris-
talínové skloviny, včetně 20ti různých 
sodnodraselnovápenatých moder-
ních barevných sklovin .... 
Mezi klienty Ave Clary patří napří-
klad společnosti Bocci, Roll and 
Hill, Nick Munro, Konstal nebo Pieter 
Adam Studio. Ave Clara se právem 
pyšní svou výrobu obrovských a ma-
sivních svítidel nebo světelných kom-
ponentů do nejlu-xusnějších hotelů 
světa .... 
Zde Vám ovšem chceme představit 
hlavně naše designové interiérové 
sklo.

Ave Clara - 1907 
glass manufactory 

with centuries of tradition  
In Polevsko, here everything is born 
from the idea, design to glass deco-
ration. The traditional North Bohe-
mian glassworks were founded in 
1907 by Karl Mühlbauer and named 
after his wife Clara. The factory is 
located in the glassmaking village 
of Polevsko near Novy Bor in the 
protected landscape area of the Lu-
satian Mountains. Originally, it pro-
duced mainly silver, ruby and lami-
nated glass. The current dominant 
feature of Ave Clara is silver glass 
and in recent years this picturesque 
glassworks has shown itself to the 
whole world as a reliable producer 
and supplier not only of flat glass 
but also of hand-blown glass. The 
numerous collaborations and designs 
with famous foreign companies and 
designers proves that the factory is 
building a worldwide reputation. Crys-
tal, crystalline glassware is melted 
here, including 20 different sodium-
potassium-calcium modern colored 
glassware. Ave Clara's clients include 
Bocci, Roll and Hill, Nick Munro, Kon-
stal and Pieter Adam Studio. 
Ave Clara is rightly proud of its pro-
duction of huge and massive lumi-
naires or lighting components for the 
most luxurious hotels in the world. 
Here, however, we would like to in-
troduce you mainly to our designer 
interior glassware.
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kontakt

Ave Clara s.r.o. 
Polevsko 175 • 471 16 
 
IČ: 284 29 231 • DIČ: CZ 284 29 231 
 
Business Contact: 
Adéla Šifová – General Manager 
Tel.: +420 737 749 963 
E-mail: adela.sif@ave-clara.com

POKUD MÁTE VLASTNÍ PŘEDSTAVU A JEDNÁ SE O NEKATALOGOVÝ PROJEKT – KONTAKTUJTE NÁS. 

IF YOU HAVE YOUR OWN IDEA AND IT IS A NON-CATALOGUE PROJECT - CONTACT US. 
 

Skleněný prožitek pro váš interiér i exteriér. Vyberte si sami, když nenajdete, dejte 
nám vědět. Ať se naše sklo stane vaší energií u vás doma! 

Glass experience for your interior and exterior. Take your pick, if you can't find it, 
let us know. Let our glass become your energy in your home!


