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_variabilita

_multifunkčnost

_flexibilita

_komunikace x intimita

_rychlost přeměny

SPOLEČNÁ PRÁCE PŘEDNÁŠKA PARTY

CAFÉ TICHÉ STUDIUMRELAX

BAR



CHCI V KLIDU 
STUDOVAT

_TICHÁ STUDOVNA
_JEDNOMÍSTNÉ STOLY NEBO POHODLNÉ KÓJE

_NÍZKÉ PŘÍČKY PRO PŘEHLEDNOST
_KOBEREC S VYSOKÝM CHLUPEM

_KAVÁRENSKÁ ČÁST
_VÝBĚR Z RŮZNÝCH DRUHŮ SEDACÍHO 
NÁBYTKU PRO ROZDÍLNÉ POTŘEBY
_MÍSTA PRO RELAXACI, ALE I SAMOSTATNOU 
PRÁCI

_VELKÉ PRACOVNÍ STOLY 
_KAŽDÝ STŮL JEVYBAVEN ELEKTRICKÝMI 

ZÁSUVKAMI 
_POJÍZDNÉ PRO JEDNODUCHOU MANIPULACI 

_PŘI SKLADOVÁNÍ  ZABÍRÁ MINIMÁLNÍ 
PROSTOR DÍKY SKLOPNÉ PRACOVNÍ DESCE 

CHCEME  SPOLEČNĚ 
PRACOVAT

NEBO JEN KAFE 
U PRACOVNÍHO STOLU?

CHVILKOVÝ  
ODPOČINEK



UKÁZKOVÝ DENNÍ HARMONOGRAM

jak snadno a rychle přeměnit prostor k dalšímu využití a možnosti akcí současně nebo postupně probíhajících během jednoho dne















ŘEZOPOHLED PŘÍČNÝ

ŘEZOPOHLED PŘÍČNÝ

ŘEZOPOHLED PODÉLNÝ

ŘEZOPOHLED PODÉLNÝ





NÁBYTEK 

k'esílko Laxxer z 'ady Lummel je v)tší sourozenec podob-

interiéru tak v exteriéru

sedací vak je pohodlný prv%����	&4*�ku, v 
prostoru jsou umíst)ny pouze dv����	8vodu 
velkých plošných nár�8���	-�!�svým ro�()-

8(�+v'-�„záchytné body“ pr()�$*vého 
interiéru

skládací stoly na k$%4kách jsou ideálním pracovním prostorem pro 

stohovat%$9�.*	$%:�$%#ké a p'enosné

sedací kostky Kubo jsou ur4%ny ke kratšímu pobytu, 
ale v%��&�%�-���&)
kou ve f
()�zdi nat'ené ot)-
ruvzdorným nát)rem nebo ve skupinách více kostek 
(#���$�.*+���&#	$�9(��+rávení volného 4asu u 
kávy nebo s notebookem

st$�8:�kter9��%�	��-�&	5�)���ko sní-
	��ové stolky k postelím p'etáhnout 
p'es le.-"-#�4*��%	-"-#�4$v)ka a po-
�$�.*+���ko odkladišt)��%5�&racovní 
plocha. Vyrobeny ze d'eba a lakovány 
v barvách interiéru.

linoleum v šedé a olivové barv)���ko 
povrchová úprava podlah v celém inte-
riéru, barvy pocitov)�		)$��-�<��k4�)�

8��9�&rostory

stropní osv)tlení má být lehce hravé, ale zárov%��
univerzální tak, ab!��%�	�$�&�.-+�ve všech 4ástech 
interiéru. V místech pro individuální studování je 
&�.*t�*�(%�,-"#�$�(&*4%�=



TECHNICKÉ DETAILY

RO�>�?�T: p'edpokládaný ro�&4et se pohybuje v zadaném pásmu kolem 1 milionu K4

detail pohyblivý"#�&'-4%�
����-�&
�&����9�&��%$!���&'=�GGG="$%�
(�+="�

detail barového pultu
výroba na zakázku, MDF deska, lamino

vedení elektroinstalací v lišt)�&	9$�&	$�hy
Soklové lišty SL Hager



DĚKUJEME ZA POZORNOST..


	Untitled



