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0./Kreativ udvikling

3./Hotelcontainer

5./Automatik

7./Gourmet+

Denne portfolio er et udvalg af arkitekt
Joakim Rechnitzers seneste projekter inden
for arkitektur, design og industiriel form.

Efterspørgslen for prisvenlige overnatningsmuligheder i storbyerne stiger i takt
med at det bliver billigere at rejse. Med
et mobilt hotel, der midlertidigt placeres i byens overskudsarealer, kan centralt
beliggende hotelværelser tilbydes til det
voksende publikum.

Retur er aﬂeveringsautomaten til fremtidens
bibliotek. Med et automatisk sorteringssystem bag sig tilbydes bibliotekets brugere
en nem og hurtig aﬂevering af materialer.
Systemet kan modtage over 600 enheder i
timen og sorterer materialerne automatisk.

Koncept for take-away sted ved Nørreport.
gourmetPlus.dk er stedet for den eksklusive
take-away mad. Indretningen med diagonal
disk opdeler rummet i kunde og køkken
område. Køkkenområdet er ved diskens skiftende højde opdelt i zoner til madlavning,
pakning og ekspedition af kunder.

1./Bevægelsen
Nyt interiørkoncept til sejlbåde sætter fokus
på den rumlige oplevelse i kahytten. Et
design mellem det traditionelle og ekstreme
som vil fungere i en kapsejladsbåd, der også
bruges til tursejlads.
Et interiør der følger bådens organiske form
som et sammenhængende landskab i en
ubrudt rummelighed, hvor man kan
fornemme bådens linier og størrelse det er konceptet bag afgangsprojektet.

Kompetencer:
Interiør
Produktionsmetode
Composit materialer
Model: glasﬁber+vaccumsuget plast
Expodesign+udstilling

2./Trådens hvile
2 ugers møbelworkshop: design et siddemøbel af tråd (stål) på maksimum 8mm.
Efterfølgende videreudvikling af prototype
med henblik på fremtidig produktion i
kontakt med producent.

Kompetencer:
Møbeldesign
Prototypefremstilling 1:1
Prototype udvikling
Expodesign+udstilling

Værelserne tilbyder kun det mest
nødvendige: en soveplads, siddeplads, bord,
plads til opbevaring samt bad og toilet.
SLEEP-IN-HOTEL tilbyder både et étpersons værelse (10-fods container) og et
to-personers værelse (20-fods container).

Kompetencer:
Konceptudvikling
Interiør
Konstruktion
Graﬁk

4./Vand, land, luft
De få kvardratmeter og den lave højde i
vandflyets kabine har krævet et interiør
med mest mulig fleksibilitet både i funktion, men også i placering. Enhederne kan
tages ud og placeres frit i skinnesystem på
gulv og vægge, så vandflyverens interiør
kan benyttes af 2 til 4 personer under
utallige brugssenarier.

Kompetencer:
Processudvikling
Møbeldesign
1:1 modeltest
Prototypefremstilling 1:1

Med udgangspunkt i Henning Larsens
funktionalistiske arkitektur på Gentofte
Hovedbibliotek er Retur formgivet for at
lette brugerbetjeningen. Aﬂeveringsautomaten er indpasset til bibliotekets
ankomst, hvor brugerne har adgang døgnet
rundt.
Retur er opsat på en interaktiv glasvæg, hvor
brugerne vil kunne følge sorteringssystemet eller modtage information
projekteret op på den interaktive glasvæg.

Kompetencer:
Produktudvikling
Implementering i eksisterende omgivelser
Brugercentreret design
Eﬀektivisering
Interiør

6./Fremtidens bibliotek
‘Forestilling om fremtidens bibliotek’
- konkurrencebidrag i forbindelse med
Kunstakademiets Arkitektskoles Biblioteks
75 års jubilæum var baggrund for udvikling
af aﬂeveringssystem og automat til Gentofte
Hovedbibliotek.

Kompetencer:
Research
Tekst rapport
Brugercentreret design
Videoregistrering

Kompetencer:
Totalkoncept
Interiør
Møbeldesign
Emballage design
Graﬁk

8./Informationsoplysning
Innovation Light er designet ud fra ideen
om ﬁbertrådenes muligheder indenfor innovativ udvikling såsom belysnings-element
og informationsteknologi.
Faklen kan stå oprejst på både top og bund,
mens de lysende ﬁbertråde kan arrangeres
efter ønske.

Kompetencer:
Belysningsdesign
Materialeforståelse
Teknisk implementering

9./Online
Se online portfolio for nyheder, ﬂere projektdetaljer og artikler i pressen.

www.ﬂaminko.dk
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Vandflyet
bliver
sejlet helt
op på stranden
så de lettere kan
gå i land.

Et forskerpar
i det nordover en
meste
er dækde valgt
som

To vennepar har aftalt at
tage en dagstur med
vandflyet. Udgangspunkt
for turen er Sebagosøen, nord for Portland,
New Hampshire US, hvor
vandflyet ligger fast. Det
er sommer og parrerne
vil ud til kysten og nyde
den kølige havbrise. Fra
Sebago-søen flyver ud
over kysten og nordover
med Fundy-bugten. Her
finder de en øde strand, hvor
de bader, spiser deres medbragte
picknic og nyder solen.
skal tage vandprøver
lige Alaska. Da det er
længere distance og det
af
kyststrækningen
ket af pakis har
vandflyveren
transportmiddel.
Der er oftest langt
til land ... overnatter
de i deres umiddelbare
omgivelser. Med
vandflyveren har
de et flydende
’laboratorium’ samt overnatningsmuligheder uanset
omgivelsernes natur.

naturen

funktionalitet

fusion

opdagelse

mobilitet

livsstil

04./

a half-way living
rummet mellem
hjemmet og naturen...
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Friluftsparret har lejet en vandflyver i West Palm Beach, Florida
- USA til 3 dages opdagelse i
det ø-rige hav omkring Bahamas. For at kunne opleve
øernes smukke natur fuldt
ud, både fra luften og
vandet har de valgt
vandflyveren. De har
planer om at overnatter hvor de nu har lyst,
for interiøret i vandflyveren har alt hvad de skal
En
bruge.
Dag 1 - Ankomst til vandflyverbasen i West
Palm Beach,
hvor flyet står
klart.
Første stop
på turen er

enkel
middag tilberedes i flyets
kabys.
Middagen indtages ved bordet,
mens solen går ned.

Walker’s
Cay, en lille

ø for enden
af Little
Bahamarevet. Efter
en snorkeltur
blandt revet
faverige fisk
indtages den
medbragte
picknic på
stranden.

Ved
ankomst
finder de et
perfekt sted med
læ bag en stor klippvæg – her
opankrer de for natten.
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se
fremtidens bibliotek har jeg valgt at
I besvarelsen af konkurrencen om
le
ona
pers
og
le
eria
n mellem bruger, mat
nærmere på hvordan interaktione
elle
virtu
det
af
kling
udvi
tige
kraf
den
valgt efter
bliver i fremtiden. Denne fokus er
den
t
gåe
fysiske bibliotek ikke har gennem
bibliotek de seneste år, mens det
at der
iske muligheder. Tendensen er nu
olog
tekn
store udvikling i forhold til de
fydet
af
en
kling
udvi
på
t
e og mere væg
fra bibliotekernes side bliver lagt mer
lter
sme
otek
bibli
elle
virtu
det
hvor
r,
n løsninge
siske rum. Men der er stadig inge
.
sammen med det fysiske bibliotek
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gourmetPlus.dk

gourmetPlus.dk
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