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Obálka: Brýle v barvě trikolory s vyměnitelným nosníkem
designér Jaroslav Trubač
Československo, 80. léta
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko
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Prototyp brýlí z acetátu celulózy
designér Jaroslav Trubač
Československo, 80. léta
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko

Vyřezávané sluneční brýle z acetátu celulózy
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