TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA „NUBRIT AXUM COMPUTERS LIVE  LOST SILENCE“ V GALERII KUSKOVU
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz, tel.: 737 200 127
Vernisáž proběhne v pondělí 12. 12. 2011 od 19 hod.
Výstava 13. 12. – 22. 12. 2011, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod. nebo po dohodě na tel. 737 200 127
Galerie KusKovu Vás srdečně zve na prodejní prezentaci neobyčejných počítačů s názvem „Nubrit Axum Computers
Live  Lost Silence“.
Počítače Nubrit Axum v originálním designu jsou ručně vyrobeny z ušlechtilých kovů, mědi, hliníku a oceli, takže
jejich životnost a funkčnost je prakticky neomezená. Povrchové úpravy jsou naneseny technikami restaurátorů
uměleckých děl nebo speciálně vyvinutými materiály. Tyto stroje neobsahují jedinou pohyblivou součástku a jejich
chod je proto zcela nehlučný. Společnost Ateliers Desmo vyrábí exkluzivně vždy jen 12 strojů od každého designu s
"Cerificate of Authenticity" identifikujícím každý počítač.
Nejmodernější a nejvýkonnější počítačová elektronika je zabudována v patentované, olejem chlazené skříni. Výborné
chlazení je zajištěno přirozenou konvekcí tepla v masivním měděném kontejneru, který nikdy nebude potřebovat
žádnou údržbu. Stabilita a spolehlivost je naprosto enormní. Obnovení elektroniky je jednoduché a počítač vydrží a
bude fungovat prakticky navždy. Provoz počítače nevyvolává žádné víření prachu, a tak přispívá ke zdravému
pracovnímu prostředí.
Spolu s počítačem je dodávána stolní jednotka s optickou mechanikou, zapínacím tlačítkem, USB hubem, monitorem
teploty a diodou aktivity pevného disku.
Výrobce počítačů Nubrit Axum, Ing. Vít Klimeš ze společnosti Ateliers Desmo, uvedl:
„Vývoj těžko nějak změníme…Vytvořili jsme počítače Nubrit Axum jako snahu uchopit hodnoty jako jsou ticho, klid
a trvalá krása, hodnoty, které se ztrácejí a spojili je s novými technologiemi, bez kterých už neumíme být. Vytvořili
jsme tento stroj jako návrat k tradiční rukodělné kvalitní práci, který nepotřebuje údržbu, a přesto přetrvá dlouhá léta
stále perfektně funkční. Počítač, který nevydává žádný hluk a umožní vnitřní energii majitele soustředit se plně na
tvůrčí práci. V neposlední řadě pak počítač vyrobený z ušlechtilých kovů s velmi netradičním vzhledem, vystupující z
řady běžného spotřebního zboží. Je určen lidem, kteří mají rádi originalitu a trvalé hodnoty. Jde o počítač, který
majiteli vydrží po celý život, stačí jen obnovit elektroniku podle aktuálních potřeb.“
V Galerii KusKovu na výstavě nazvané „Nubrit Axum Computers Live  Lost Silence“ budou v naznačeném
přírodním rámci představeny všechny modely, které v současnosti společnost nabízí. Budete mít možnost hádat, který
z nich je v chodu a dozvědět se více o tom, jak může být ticho důležité pro tvůrčí práci a zdraví. Pro zájemce z řad
počítačových odborníků jsou připraveny informace o vývoji a technických řešeních počítačů Nubrit Axum.
V Galerii KusKovu bude společnost Ateliers Desmo v rámci výstavy prezentovat Ing.Vít Klimeš
(www.nubritaxum.com, info@nubritaxum.com, mob.: 602 382 811).
O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací
s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a
šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální zpracování.
Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými materiály a médii.
Galerie KusKovu
Biskupský dvůr 6
110 00 Praha 1
www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz
tel.: 737 200 127
úterý – pátek 13.00 – 18.00

