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Před dvěma týdny jsme Vám do mailu poslali první
číslo našich „Příběhů“, tedy nový AKA Stories. Pak jsme
odpočítali: 14-13-12… až 0 dní a je tady další číslo. Důvod,
proč čtete AKA Stories 02 bezprostředně po prvním
vydání je jednoduchý: je tady letošní Designblok 2014!
Největší svátek designu široko daleko, a tak ani my
nemůžeme chybět. Zveme Vás. V předchozích týdnech
jsme finišovali stavbu nového webu, pečlivě ladili koncept
našeho mini magazínu AKA Stories, připravovali „design
pokojík“ pro ELITE BATH na Designblok a na stole máme
spoustu dalších nových projektů. Takže: vítejte u „AKA
Stories 02: Hra“. Přesně to je hlavní téma letošního
Designbloku. V tomto duchu jsme také připravili poetickou
prezentaci luxusní značky ELITE BATH v Superstudiu
Hra v Mikulandské ulici. Přijďte navštívit svět krásných
keramik Graniti Fiandre a Brix.
Velkou radost nám všem udělaly vaše pozitivní odezvy
na první vydání AKA Stories 01! Děkujeme za všechny
pozitivní komentáře – vážíme si jich. Stále je ale spousta
vizí, kam jít dále. Proto budu rád, když mi napíšete, co se
Vám na našem magazínu líbí. A kdybyste nás nestihli na
Designbloku, přijeďte k nám do ateliéru na vynikající kávu.
Rád Vás tady společně s mými kolegy přivítám.
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Srdečně Váš, Michal Kunc
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DESIGNOVÝ
POKOJÍK
PRO ELITE
BATH
KOPRETINA
Navrhli jsme kopretinu, jako vzpomínku
na dětství a na louku plnou květin. Stejně
jako se v dětství střídá štěstí a smutek,
využili jsme v design roomu ELITE BATH
dva protichůdné principy a vybrali špičkové
produkty italských značek Graniti Fiandre a
Brix. Nejmenší mozaiku na světě IFrammenti
jsme zkombinovali s velkoformátovými
obklady Maximum Fiandre Extralite a vytvořili
- kopretinu.
ELITE BATH tak na Designbloku představuje
nejmenší mozaiku na světě, již navrhl
renomovaný designér Claudio Silvestrin.
A v protipólu k ní šestilistou květinu ve tvaru
stolu z velkoformátových obkladů Maximum
Fiandre Extralite. „Soustředili jsme se na
prezentaci výjimečných řešení pro architekty,
designéry a znalce špičkového designu.
Na ty, kteří dovedou ocenit výjimečné řešení
IFrammenti a Maximum,“ říká Lukáš Školoud,
náš klient a manažer ELITE BATH.
„Expozice od Ateliéru Kunc ukazuje přesně to,
co obě značky na světovém trhu reprezentují:
výjimečnost, dokonalé provedení a špičkový
design,“ dodává na závěr Lukáš Školoud.
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„EXPOZICE OD ATELIÉRU KUNC
UKAZUJE PŘESNĚ TO, CO OBĚ
NAŠE ZNAČKY NA SVĚTOVÉM
TRHU REPREZENTUJÍ:
VÝJIMEČNOST, DOKONALÉ
PROVEDENÍ A ŠPIČKOVÝ DESIGN,“
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Lukáš Školoud, Elite Bath
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LOUKA PLNÁ
KVĚTIN
Vzpomínám si s úsměvem na louku plnou květin.
Na běh vysokou trávou.
Na vůni kytek, trávy a vítr na tváři.
Na bezstarostné léto plné slunce.
Na svět fantazie a her, kdy stačilo tak málo,
a člověk byl šťastný.
Vzpomínám si na všechny svoje hračky.
Na dřevěné kostky, skládacího hada,
puzzle s plachetnicí.
Na Rubikovu kostku, igráčky
a první lego.
Vzpomínám si na naše hry.
Na hrady z pařezů, na objevitelské výpravy.
Na rybník a louku letních prázdnin.
Vzpomínám si, jak voní kopretina…
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ATELIÉR
KUNC
V MÉDIÍCH

GO

Pravidelně publikujeme v různých médiích a rádi se
s vámi o články podělíme. Aktuálně vaší pozornosti
doporučujeme šestistránkový článek o fenoménu
Landscape Office v časopisu ASB. Podrobně jsme
náš unikátní koncept představili v AKA Stories 01
(více zde), nyní téma zaujalo časopis ASB. Věříme,
že zaujme i vás. Článek si stáhněte zde (pdf zde).
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PRÁVĚ
PŘIPRAVUJEME
REZIDENCE VLTAVA: SVĚTLO,
PROSTOR, HARMONIE

Rezidence Vltava je další originální novostavbou, díky níž se Karlín
mění v jedno z nejpříjemnějších míst Prahy. Přímo na zeleném
nábřeží nad Vltavou, deset minut pěšky od Florence, téměř
v centru města a obklopeno přírodou bude na prodej 105 nových
bytů. Pro rezidenční projekt Rezidence Vltava jsme navrhli nový
ukázkový byt. Najdete ho v listopadovém AKA Stories.
www.rezidencevltava.cz
Zůstaňte naladěni na AKA frekvenci, protože další newsletter
k Vám vyšleme tentokrát opravdu až za měsíc – tedy v prvním
listopadovém týdnu.
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STAY TUNNED ON AKA VOLUME.
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CO ZAJÍMÁ MICHALA KUNCE
I v říjnu jsem pro vás namixoval koktejl toto
nejzajímavějšího ze světa architektury, designu,
cestování a hudby... Sledujte můj Pinterest!
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ATELIER
KUNC ARCHITECTS
ADRESA ATELIÉRU
Ke Stírce 1844/35, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 602 367 448
Email: ak@atelierkunc.com
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PŘIJĎTE
K NÁM
NA KÁVU
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Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
Koncept, grafika a redakce: Idealab / Radek Váňa,
Tereza Čermáková
Stáhněte si všechna čísla newsletteru na www.atelierkunc.com
© 2014. Všechna práva vyhrazena.
Další newsletter k Vám vyšleme v prvním listopadovém týdnu.
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