HLEDÁME NOVÉ ČLENY TÝMU - Přidej se k nám!
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT
Šikovným začínajícím architektům nabízíme praxi
v profesionálním týmu našeho ateliéru.
Chceš se podílet na zajímavých projektech?
Chceš uplatnit své nadání a získat zkušenosti při
realizaci zeleně města, obcí, revitalizaci parků, náměstí
a v neposlední řadě i u soukromých rezidenčních
zahrad?
Přidej se k nám!

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU
Máš vůdčí a organizační schopnosti?
Chceš zúročit své zkušenosti při realizaci
soukromých i veřejných zakázek?
Máš všeobecný přehled o zahradnické
výrobě?
Pak jsi ten pravý na pozici vedoucího
realizačního týmu.

ZAHRADNÍK/ ZAHRADNICE
Nebojíš se fyzické práce v terénu?
Chceš být zahradníkem a účastnit se realizací projektů
soukromých i veřejných zakázek?
Nabízíme Ti mladý kolektiv zahradníků.

FLORSTYL s. r. o.
Panská 25, 686 04 Kunovice

www.florstyl.cz

REFERENCE
ZELENÁ ŽABA
Komplex termálního koupaliště je organicky ztvárněná
funkcionalistická stavba s citlivým vztahem k okolní přírodě.
Jeho umístění do vyšší polohy jižně exponovaného svahu
zajišťuje delší využití slunečního svitu pro návštěvníky
areálu. Kombinace čisté architektury v kontrastu s lesním
porostem vytváří unikátní podmínky pro rekreaci. Genius
loci, funkcionalistická architektura a přírodní poměry jasně
stanovují limity i technologie, které mohou být použity při
rekonstrukci areálu.

NOVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR
(NEMOCNICE UH.HRADIŠTĚ)
Nevyužívané území blízko centrálního objektu nemocnice má velký
potenciál stát se novým městským prostorem, obohatit areál o další
funkce a nabídnout návštěvníkům i pacientům možnost trávit zde
volný čas. Tento nově vznikající veřejný prostor s mírně zvlněnou
kompozicí je protnut páteřní komunikací, ke které jsou orientovány
hlavní prvky kompozice – masívní pergola, vodní prvek, bylinková
lékárnická zahrádka a posedová zídka s kvetoucími vonnými
rostlinami. Zapojením veřejnosti do plánovacích procesů se posiluje
vědomí sounáležitosti s obcí, podporuje rozvoj komunity, rozvíjí místní
ekonomiku, částečně omezuje vandalismus a především omezuje
negativní postoje občanů ke konkrétním řešeným projektům.

SOUKROMÁ ZAHRADA S PŘÍBĚHĚM
Rekonstrukce původního domu umožnila
nový přístup ke staré užitkové zahradě
ve svahu. Staré jabloně a původní stavby
se stávají základními kompozičními prvky
nového návrhu. Umístění bazénu a pergoly
pak vychází z hmotového řešení domu
a aktivity se pozvolna přesunují do prostoru
zahrady. V horní části se pak nachází
pergola, užitková část a zahradní domek.

VÝSADBA PRVKŮ ÚSES V BORŠICÍCH U BUCHLOVIC
Posilování ekologické a retenční funkce krajiny je jedním
z klíčových témat současné práce v krajině. Systémy ekologické
stability jsou navrženy jako spojitý systém různých typů
ekosystémů, které tvoří mozaiku habitů a umožňují tak život
a migraci různých druhů rostlin i živočichů. Podporují rozvoj
bohatých společenstev a díky posílení vegetačního krytu mají
významný vliv na zadržení vody v krajině, zpomalení jejího
odtoku a omezení vodní i větrné eroze.

