
 

   

DOPISY KLIENTŮ 

Manželský pár z Prahy, v Praze 2012 

„Pravdou je, že Vás chválíme, kdykoliv na nás přátelé a známí vyzvídají, kdo nám dělal 
architektonickou studii. Když ji ukážeme, všichni si myslí, že to bude dům za nepředstavitelné 
peníze a my stále jen opakujeme, že není ani velký, ani drahý, jen je tak geniálně vymyšlený. A 
ještě to šlo tak hladce. Čekali jsme, že celý proces bude mnohem delší a na rozhodování velmi 
složitý. Jsme ale vlastně stále ještě v šoku, že máme podklady pro stavební povolení v ruce a 
vlastně to byla zábava. Bude-li tak pokračovat samotná stavba, zboří nám náš dům všechny 
mýty, že kdo se rozhodne stavět, čekají ho dva roky nervů. My jsme si tuto nejdůležitější a 
startovací část vyloženě užili. Navíc tím, že jsme zvolili cestu důkladnější přípravy, věříme, že 
všechno půjde dobře i dál a těšíme se na zhmotnění…  
Architektonická studie a podklady pro stavbu jsou ve stavu, že stavební společnost nebude mít 
možnost manévrovat. Bez přehánění jste odvedli rychlou, odbornou, precizní práci s ohromnou 
invencí, kterou jste sladili s námi. Měli jsme zkrátka asi šťastnou ruku na ateliér Free Architects:-). 
Ještě jednou velké díky“ 
 
Architektonická studie, stavební povolení, návrh interiéru 

Honza z Prahy, v Praze 2012 

„Jsem moc rád, že jsem ke spolupráci na realizaci mého bytu poptal FreeArchitects. Oslovil jsem 
je ke spolupráci vzhledem k projektům, které již realizovali. A samotná spolupráce s nimi mě 
přesvědčila, že jsem zvolil správně. Velice bedlivě naslouchali mým potřebám a představám, 
které zrealizovali nad mé očekávání. Design se velice povedl, s tím jsem byl spokojeny hned. A 
spokojenost stále přetrvává. Navíc jsem s časovým odstupem velice ocenil nejen nadčasovost 
designu interiéru, ale i praktičnost celku a detailu a v neposlední řadě úspornost projektu ve všech 
jeho ohledech. Nelituji a doporučuji! “  
 
Dispoziční řešení a design obývacího prostoru vč. kuchyně a jídelny, ložnice, koupelny vč. toalet. 

Manželský pár z Mostu, v Praze 2013 

 „Rádi bychom vám i architektům ateliéru FREE architects poděkovali za práci, kterou náš "šedivý, 
ospalý" dům rozsvítili do svěží, příjemné a harmonické atmosféry. Potěšil nás profesionální, ale 
i osobní přístup všech. S provedením jsme moc spokojení. Každému, kdo se snaží svému domovu 
dát pro sebe  příjemnou  atmosféru, doporučujeme profesionální tým ateliéru FREE architects.“ 

 Design ložnice a skica obývacího prostoru. 

Sestry ze Všetat, v Praze 2012 

 „Spolupráce s ateliérem Free architects se nám líbila, byla konkrétní a splnila naše očekávání. 
Oba architekti byli skvělí profesionálové a měli i pěkný osobní přístup ke klientovi.  “ 
 
Návrh dispozičního řešení přízemí v RD, design obývacího prostoru vč. kuchyně a jídelny 

Manželský pár z Prahy, v Praze 2012 

"Spolupráci s ateliérem Free architects si velmi ceníme. Vytvořili pro nás příjemné, harmonické a 

elegantní bydlení. Spolupráce byla velmi profesionální, ale zároveň příjemná a osobní. V dnešní 

době, kdy služby (a to především v oblasti realit a bydlení) nemají valnou úroveň, mohu s plným 

přesvědčením říct, že jsme ve Free architects potkali někoho, kdo své práci rozumí, je v ní efektivní 

a maximálně plní zadání i požadavky." 

Dispoziční řešení a design obývacího prostoru vč. kuchyně a jídelny, haly 


