Antracit Point
A.R.K. ATELIÉR Riešený objekt síce vychádza
z pôvodného stavu, ale rekonštrukcia je
komplexná, zásadová a moderná, pričom
konečný architektonický a hlavne materiálový
výsledok nemá takmer nič spoločné
s existujúcim stavom (na rozdiel od konštrukcie
budovy). Snahou bolo vytvorenie originálnej
architektúry s určitým sekundárnym odkazom na
nedávno dokončené ostravské sídlo spoločnosti.
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Hmota dostala drevenú fasádu a prezentuje sa antracitovým plášťom so zaujímavou horizontálnou grafikou.

Koncept architektonickej myšlienky je
podľa architektov založený na hmotovej adícii pridaných kubusových častí,
ale tiež čiastkovej „eliminácii“ hmoty
v nároží 3. NP a nároží nadstavby 4.
NP. Táto „hra“ pridávaných a uberaných hranatých hmôt umožnila aj kombináciu zaujímavých fasádnych materiálov a farieb. Adícia aj eliminácia
vytvárajú akcent a žiadaný „nepokoj“
v monotónnej schéme starej stavby
a ten je podporený aj farebným a materiálovým stvárnením. Hmota navyše

dostala drevenú fasádu, ubratie hmoty má bielu omietku. Hlavná hmota sa
prezentuje antracitovým plášťom so
zaujímavou horizontálnou grafikou.
Aj prístavba skladovo-výrobnej časti
akoby zapadala do tohto konceptu a je
doplnením dispozície prízemia do tvaru písmena „L“. Takmer všetky fasády
sú obkladané predsadeným obkladom
alebo tvorené sendvičovými fasádnymi kovovými panelmi.
Interiér bol navrhnutý s dôrazom na
detail a farebnosť s jemným odka-

zom na ostravské sídlo spoločnosti.
Cieľom bolo vytvorenie moderných,
avšak osobitých a hlavne príjemných
kancelárskych priestorov, zariadením
a celkovým usporiadaním šitých na
mieru pre užívateľov. Riešené kancelárske priestory sú situované na
3. a 4. podlaží. Zároveň sa navrhoval
aj interiér hlavného vstupu do objektu spolu so schodiskom. Prenajímateľné priestory v úrovni prízemia
a 2. NP neboli predmetom návrhu interiéru. Koncepčne sú priestory sídla

firmy HSF System SK, s.r.o., rozdelené na „pracovnú“ zónu na 3. podlaží
a na „oddychovú a meeting“ zónu na
4. podlaží. Na 3. podlaží je situovaných päť kancelárií, v centre dispozície je veľkorysá recepcia, zasadačka
a sociálne priestory s kuchynkou. Na
4. podlaží sa nachádzajú otvorené,
vzdušné, svetlé, dizajnovo atraktívne
priestory na oddych, regeneráciu,
stretnutia, školenia, prípadne malé
podujatia. Súčasťou je veľká zasadačka s panoramatickým výhľadom.
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