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Kateřina Klausová
Zpěvačka, herečka, moderátorka a modelka Kateřina Klausová (mimo jiné oceněna titulem Miss Golf 2013
a Miss Beauty & Golf Tour Dubai 2013) nerozdává pouze svůj um a krásu, ale také radost a finanční
prostředky tam, kde jsou potřeba.
Stala se ambasadorkou designového projektu Candy Flat – Luxus podporuje charituspolečnosti Y&T Luxury
Property.

Tým J&T Luxury Property
Společnost Y&T Luxury Property se zabývá realitními službami a zaměřuje se na exkluzivní nemovitosti v
nejlepších možných pražských lokalitách.
Tým společnosti tvoří převážně ženy, které ke každému projektu přistupují individuálně, kreativně a
profesionálně. Jejich 2 roky starý projekt Art Rezidence U Divadla sklízel veliké úspěchy a získal cenu
veřejnosti ČR v soutěži Realitní projekt roku 2013.
Skvělý design a nápady byly také uplatněny v designovém bytovém projektu Candy Flat, který je srdcovou
záležitostí společnosti.
Candy Flat – Luxus podporuje charitu podpoří mateřskou školu Pink Crocodile, do které chodí děti, k nimž
osud nebyl příliš přívětivý.
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Část peněz z prodeje bytu půjde právě na tuto mateřskou školku pro postižené děti, která stojí v pražských
Letňanech. Pink Crocodile je zároveň mezinárodní nezisková organizace, která se stará o děti se sluchovým
a těžkým kombinovaným postižením. Především podporuje projeky, které se zabývají jejich vzděláváním,
rehabilitacemi a výrobou či dodáváním potřebných pomůcek. Pink Crocodile se stará také o děti sociálně
znevýhodněné, které žijí na hranici chudoby, nebo jsou jiným způsobem vyčleňované ze společnosti.

Pink Crocodile
Dalším partnerem projektu Candy Flat je francouzská značka Baccarat, produkující exkluzivní výrobky ze
skla, jako jsou lustry, šperky, nádobí a jiné interiérové doplňky. První dílna této společnosti vznikla již v roce
1764 poblíž stejnojmenné francouzské vesničky Baccarat. Unikátní designové produkty vznikají také díky
spolupráci s jedním z nejznámějších světových designérů současnosti - Phillipem Starckem. Ten pro
Baccarat vytvořil lustr z černého křišťálu Zenith a o dva roky později přišel s kolekcí Darkside, jedinou svého
druhu na světě.

Baccarat

Candy Flat spolupracuje i s vinařstvím Laurent-Perrier. Byl to jeden z prvních domů v Champagni, které
začaly s výrobou neročníkového rosé Champagne. Vinařství existuje od roku 1812 a dnes je jedním z
největších nezávislých výrobců Champagne. Po celém světě je Laurent-Perriera uznáván jako jeden z
nejlepších a nejprestižnějších výrobců šampaňského.

Laurent Perrier Rose
S projektem Candy Flat je také spojena italská firma Poltrona Frau, která dodala nábytek. Veškeré výrobky
této společnosti se vyznačují vytříbeným vkusem, elegancí a dokonalostí.
Poltrona Frau se řadí mezi ikony ve světě nábytku. Vyznačuje se svými důmyslnými odbornými znalostmi v
oblasti ručního řemeslného zpracování, které stále předávají z generace na generaci.

Poltrona Frau
Na fotografování resortu zapůjčila svou kolekci přímo z New Yorku značka Escada, která je jednou z
předních luxusních módních značek. Zakládá si na moderní eleganci, lehké půvabnosti a smyslné ženskosti.
Značka byla založena v roce 1978 a brzy začala mít velký úspěch se svými originálními modely v odvážných
barvách a vzorech.

Escada
Více informací naleznete zde: www.candy-flat-palac-dlouha.cz

