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Návrh objektu řeší dvě různá funkční využití a umístění objektu. V 1. fázi
během výstavby polyfunkčního souboru AFI CITY bude objekt sloužit
jako prodejní kancelář. Objekt se skládá celkem ze 4 modulů, které
zároveň tvoří základ budoucí kavárny. V nich se nachází prodejní kancelář
se zázemím personálu. Po realizaci všech fází výstavby polyfunkčního
souboru, které nekolidují s umístěním showroomu bude objekt opět
rozdělen na jednotlivé moduly a přemístěn do konečné pozice.
Po rozšíření bude sloužit jako kavárna typu park café (bez kuchyně) pro
60 osob. Původní čtveřice modulů bude doplněna o dalších 5 modulů.
Jeden z nových modulů bude sanitární s toaletami pro návštěvníky
kavárny a technickou místností, další poslouží k rozšíření odbytové
plochy. Na střeše (nebo části střechy) objektu bude vytvořena terasa
přístupná novým venkovním schodištěm v blízkosti vstupu do kavárny.

The design provides for two different uses and locations of the building. In
Stage 1, during the development of the AFI CITY multi-purpose complex,
the building will be used as a sales office. The building is made up of a
total of 4 modules, the core for the future café. There is a sales office with
staff facilities in it. Following completion of all construction stages of the
multi-purpose complex that do not conflict with the placement of the
showroom, the building will be divided again into individual modules
and relocated to its final position.
After the extension, it will be used as a park café (no kitchen) for 60 persons.
The original four modules will be extended with 5 additional modules.
One of the new modules will house bathrooms and toilets for the café‘s
guests and a technical room, the remaining modules will expand the sales
area. A terrace accessible via a new exterior staircase in the vicinity of the
café’s entrance will be built on the building’s roof (or its part).
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