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Kombinace »elements« s boční nástavbou boxů pro skladování dřeva a s umístěním lavice a úložných prvků vpravo a vlevo
Kombinácia »elements« s bočnou nadstavbou boxov pre skladovanie dreva s umiestnením lavice a úložných prvkov vpravo a vľavo
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PŘÍBĚH O DOMOVĚ ELEMENTS

Pozvání
k pohodě

v kruhu

RODINY
POZVANIE K POHODE V KRUHU RODINY

ANNA & TOM, AMSTERODAM
35 & 38 let /
35 & 38 rokov
Majitelé kavárny s pražírnou /
Majitelia kaviarne
s pražiarňou

Při vstupu do této domácnosti Vás ze všeho nejdřív uvítá srdečný smích dětí. A hned
nato následovaný nenapodobitelnou vůní čerstvě mleté kávy, která začne stoupat do
nosu. »Espresso«, opraví mne hned Anna s úsměvem. Jako majitelé malé útulné kavárny s pražírnou a rodiče dvou energetických dětí ví ona i její manžel Tom až příliš
dobře, jak silná káva ze zrn espresso pražených na ohni dokáže zachránit celý den.
To je jedna tvář, kterou mají Anna a Tom na ohni tak rádi: jeho ohnivý žár pro pražení
kávy.

Pri vstupe do tejto domácnosti vás okamžite privíta srdečný smiech detí, bezprostredne nasledovaný nenapodobiteľnou vôňou čerstvo mletej kávy, ktorá začne
stúpať do nosa. »Espresso«, opraví ma Anna s úsmevom. Ona aj jej manžel Tom ako
majitelia malej útulnej kaviarne s pražiarňou a rodičia dvoch energických detí až príliš
dobre vedia, ako dokáže silná káva zo zŕn espresso pražených na ohni zachrániť deň;
aj to je jedna z tvárí, ktorú majú Anna a Tom na ohni tak radi: jeho ohnivú žiaru pre
praženie kávy.
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PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS

Krbová kamna
jako ústřední bod
rodinného života:
Kamna »elements«
jako sedací kout
Krbové kachle
ako ústredný bod
rodinného života:
Kachle »elements«
ako sedací kút

»KAMNA ELEMENTS
JSOU NEDÍLNOU
A ZCELA SAMOZŘEJMOU
SOUČÁSTÍ RODINNÉHO
ŽIVOTA.«
»PECE ELEMENTS
SÚ NEODDELITEĽNOU
A ÚPLNE SAMOZREJMOU
SÚČASŤOU RODINNÉHO
ŽIVOTA.«

Ta druhá tvář ohně není na kuchyňské lince, ale je ústředním
bodem obývacího pokoje: Krbová kamna »elements« ve verzi,
která je z nesčetného počtu možností instalace tou nejpříjemnější
pro rodinu. Jako útulné a prostorné zákoutí k posezení je nedílnou
a zcela samozřejmou součástí rodinného života. »Tady si hrajeme,
diskutujeme a smějeme se!« Do navrhování krbových kamen se
zapojila celá rodina – takže praktické a krásné úložné prvky jsou
zaplněny nejen palivovým dřevem, ale i knihami a hračkami, a doplněny sedacími polštáři zároveň zvou k posezení.

Tá druhá tvár ohňa nie je na kuchynskej linke, ale je
ústredným bodom obývacej izby: krbové kachle »elements« vo
verzii, ktorá je z nespočetného množstva možností inštalácie
pre rodinu tou najpríjemnejšou. Ako útulné a priestranné zákutie
na posedenie sú neoddeliteľnou a úplne samozrejmou súčasťou
rodinného života. »Tu sa hráme, diskutujeme a smejeme sa!« Do
navrhovania krbových kachlí sa zapojila celá rodina – takže
praktické a krásne úložné prvky sú zaplnené nielen palivovým
drevom, ale aj knihami a hračkami, a doplnené sedacími vankúšmi zároveň pozývajú na posedenie.

Moderní design, absolutní ﬂexibilita modulárního systému
a nezakrytý pohled do ohně – to dělá z kamen »elements«
podle Anny ideální krb. Nebo jak říká Tom: »Skoro opravdový
člen rodiny.« To také fascinuje oba nejmladší: »Děti mají nejraději, když mohou s tatínkem nosit dřevo a skládat je do boxů.«
Když pak unavené usnou, stane se nemyslitelné: Anna a Tom
mají své oblíbené místo skutečně na chvíli jen pro sebe.

Moderný dizajn, absolútna ﬂexibilita modulárneho systému a nezakrytý pohľad do ohňa – to robí z kachlí »elements«
podľa Anny ideálny krb. Alebo, ako hovorí Tom: »Je to takmer
naozajstný člen rodiny.« To tiež fascinuje oboch najmladších:
»Deti majú najradšej, keď môžu s oteckom nosiť polienka
a skladať ich do boxov.« Keď potom unavené zaspia, stane sa
nemysliteľné: Anna a Tom majú svoje obľúbené miesto skutočne na chvíľu len pre seba.

