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DRE Print to innowacyjna technologia, która daje możliwość
nadrukowania na skrzydle jednego z wielu dostępnych wzorów. Kryją się za nią nieograniczone perspektywy dla projektantów wnętrz oraz nieznane dotąd możliwości personalizacji
pomieszczeń.
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Stawiamy na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
ścian szklanych. Łączymy najwyższą izolacyjność
akustyczną z minimalistycznym wyglądem i pełną
ochroną ogniową.

Jesteśmy częścią Grupy TEMEX, która od ponad 20 lat
działa na rynku budowlanym i wykończeniowym.
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Kryzys klimatyczny, wyczerpywanie się
zasobów naturalnych czy pandemia to kwestie,
które na zawsze zmienią świat projektowania.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne większość tegorocznych
wydarzeń została odwołana lub przeniesiona do świata wirtualnego.
Choć nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań i rozmów, powoli uczymy
się funkcjonować w nowych realiach. Świetnym przykładem jest
chociażby ostatnia edycja Łódź Design Festival, której organizatorzy
część wydarzeń przenieśli do Internetu, a wystawy urządzili
w przestrzeni publicznej. Powoli dociera do nas, że nic już nie będzie
wyglądało tak samo, zmienia się sposób pracy, zaczynamy inaczej
myśleć o przyszłości. Łódzki festiwal podejmował aktualne tematy,
takie jak kryzys klimatyczny, nadprodukcja śmieci, wyczerpywanie się
zasobów naturalnych czy pandemia. W tym numerze przyglądamy
się też projektom, które w przemyślany sposób adaptują się do nowej
rzeczywistości. Coworkingowy obiekt sieci Second Home w Los
Angeles autorstwa studia Selgascano, choć powstał jeszcze przed
pandemią, idealnie wpisuje się w aktualną problematykę dystansu
fizycznego. Z kolei nowa przestrzeń publiczna Tainan Spring projektu
MVRDV pokazuje, jak wykorzystać istniejące, lecz nieużywane
obiekty i budować zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu
zamkniętym. Podobny temat podjęto przy przebudowie wnętrz
zaniedbanego wrocławskiego szpitala w strefę coworkingową, która
finalnie ma się stać przestrzenią mieszkalną. O tym, jak w zaledwie
cztery tygodnie z szacunkiem odnieść się do kontekstu, rozmawiamy
z architektem Krzysztofem Toczydłowskim.
Anna Żmijewska
redaktor naczelna
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na tapecie

008 Nie przegap

Anna Żmijewska

Polecamy festiwale i konferencje związane z dizajnem: Dubai Design
Week i Well-Being Design, a także nowo otwarte showroomy, platformy
internetowe i wirtualne salony wnętrzarskie

014

Czas na progres
Anna Żmijewska

Relacja z 14. edycji Łódź Design Festival, którego hasłem przewodnim był
Progres. Tym razem projektanci podjęli ważne dla nas wszystkich tematy,
takie jak kryzys klimatyczny, nadprodukcja śmieci, problemy równości,
wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy chociażby pandemia

Wywiad

020 Szacunek do kontekstu
Maja Mozga-Górecka

Przekształcenie dawnego szpitala w strefę coworkingową i restaurację to nie
lada wyzwanie, zwłaszcza jeśli ma się na to zaledwie cztery tygodnie. O tym,
jak w niecodzienny sposób zaadaptować klaustrofobiczne i niekojarzące się
zbyt dobrze wnętrze, które z czasem ma stać się przestrzenią do mieszkania,
rozmawiamy z architektem Krzysztofem Toczydłowskim z TTA studio

prezentacje

038 Second Home: biuro postpandemiczne?
Tomasz Żylski

Jak będziemy pracować po pandemii? Czy powstanie nowy model biura
postpandemicznego? Prezentowany coworkingowy obiekt sieci Second Home
w Los Angeles powstał jeszcze zanim dotarła do nas pandemia, ale idealnie wpisuje się
we współczesne realia. Zaprojektowany przez hiszpańskie studio Selgascano kampus
składa się z 60 przeszklonych obiektów osadzonych w otoczeniu gęstej zieleni.
Dzięki takiej formie, mimo wydzielonych stref do pracy, użytkownicy nie czują się
odosobnieni, a dodatkowo mają ciągłą styczność z zielenią

046

Zabawa w ruinach
Maja Mozga-Górecka

Tainan Spring to zaprojektowana przez pracownię MVRDV plaża w środku
chińskiego Tainan. Architekci wykorzystali istniejącą konstrukcję dawnego
centrum handlowego i nadali jej społecznego charakteru. Celem projektu
było stworzenie nowej przestrzeni publicznej – miejsca spotkań okolicznych
mieszkańców, ograniczenie ruchu kołowego, wprowadzenie zieleni i połączenie
miasta z nabrzeżem. Projekt miejskiego placu i basenu oparł się na zasadach
gospodarki o obiegu zamkniętym
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CONMERE – inspirowani naturą!

Kolekcja AL, Si wg projektu Aranżacja Wnętrz Artur i Dorota Buta

Kolekcja Ca – realizacja we wnętrzu biurowym

Panele ścienne GRC
Pater Conmere 2.indd 1

conmere.pl
2020-10-02 13:45:26
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ABC specjalisty

054 Biuro na nowo
Marta Tomasiuk

Biurowe wnętrza przechodziły już niejedną metamorfozę w historii, dostosowując
się do potrzeb użytkowników i obowiązujących trendów. By powrót do biura
po pandemii Covid-19 był jak najbardziej bezpieczny, konieczne okazało
się wprowadzenie zmian – zarówno w organizacji, jak i w samym miejscu
wykonywanej pracy

062 Przestrzeń doświadczania
Jakub Guźniczak

Przestrzenie sklepowe to już nie tylko miejsce ekspozycji produktów. To swoista
scena wrażeń i emocji, które przekładają się na konkretne decyzje zakupowe.
Jak zatem stworzyć projekt sklepowego wnętrza, tak by stanowił całościowe
wrażenie, czyli tworzył tzw. customer experience?

070 Nastrój do nauki
Paweł Kaliński

Choć wydaje się oczywiste, że aktywność umysłowa wymaga skupienia,
a uczeń – by móc zapamiętać słowa nauczyciela – musi je przede
wszystkim usłyszeć, to kwestia parametrów akustycznych pomieszczeń
służących edukacji dopiero od kilku lat stanowi rzeczywisty przedmiot
zainteresowania projektantów

078 W stronę natury
Paweł Kaliński

W przestrzeniach komercyjnych ugruntowuje się trend stosowania materiałów
zaczerpniętych z przyrody lub do niej nawiązujących – kamień, drewno,
ceramika i tkaniny. Co ważne, również gdy zamiast naturalnego surowca trzeba
wybrać jego imitację, nietrudno wybrać rozwiązanie ekologiczne

084

Bez granic
Daniel Działa

Współcześnie szczególnie ważną rolę w projektowaniu łazienek w budynkach
komercyjnych odgrywają ekologiczne produkty pozwalające oszczędzać energię
i wodę oraz zapewniające maksymalną higienę. Wszystko to idzie w parze
z wysoką funkcjonalnością – również dla osób o szczególnych potrzebach

092 Materiały promocyjne

Prezentacje ofert firm z branży wyposażania oraz wykańczania wnętrz
mieszkaniowych i komercyjnych: Noti, Balma, Muraspec, Kanlux, Conmere, Kermi,
Ferro, Dallmer, Deceuninck, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Morgan & Möller

106 Nowości z rynku

Przegląd najnowszych produktów wykończeniowych i dekoracyjnych
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nie przegap
tekst: Anna Żmijewska

05.11.2020
Konferencja Well-Being Design 2020, która odbędzie się na początku
listopada, poświęcona będzie projektowaniu skupionemu na dobrostanie
fizycznym i emocjonalnym użytkowników. Wśród wydarzeń online
zaplanowano prelekcje i dyskusje z udziałem architektów, projektantów
oraz przedstawicieli firm branżowych i dziennikarzy. Poruszane będą
tematy związane z architekturą, wyposażeniem wnętrz i materiałami
wykończeniowymi przyjaznymi dla środowiska, domami przyszłości
i wykorzystywanymi w nich zaawansowanymi technologiami. Równolegle
z wystąpieniami prelegentów prowadzone będą warsztaty, również
dostępne w streamingu na stronie well-being.urzadzamy.pl. Konferencja
organizowana jest przez cztery tytuły wnętrzarskie Grupy ZPR Media:
„Dobre Wnętrze”, „M jak Mieszkanie”, „Moje Mieszkanie” oraz „Architekt
Wnętrz”. Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.
Konferencja Well-Being Design
05 listopada 2020, well-being.urzadzamy.pl

Montownia Mebli to wyjątkowe miejsce na warszawskiej Pradze, gdzie
stare meble otrzymują drugie życie. Oprócz renowacji powstają tu również
autorskie projekty stolików i lamp. Wszystkie przedmioty są wykonywane
ręcznie przez Jakuba Pietrasa – właściciela Montowni. Znajdziemy tu
m.in. odnowione polskie klasyki, takie jak: fotel Śnieżnik z lat 60. autorstwa
Henryka Lisa, produkowany niegdyś w Bystrzyckich Fabrykach Mebli,
komodę z Zielonogórskich Fabryk Mebli z 1968 roku, fotel klubowy
Muszelka czy Ewa z lat 60., czechosłowackie sofy, kanapy i fotele m.in.
Stefan Typ 300-139, Thonet czy słynną ściankę Volaka, a także niemieckie
krzesło SM 400 (proj. Gerd Lange). Dla miłośników skandynawskiego
dizajnu – fotele J.M. Birking duńskiego producenta światowej ikony
Z-Chair czy sofę szwedzkiej marki Bröderna Anderssons. Montownia
organizuje również warsztaty stolarstwa.
Montownia Mebli
Warszawa, ul. Grochowska 301/305

09-14.11.2020
Tematyka tegorocznej edycji festiwalu Dubai Design Week będzie
dotyczyła roli i odpowiedzialności projektantów w nowych realiach.
Uczestnicy skupią się przede wszystkim na zagadnieniach związanych
z lokalnością i współdzieleniem przestrzeni publicznej, a także
przedefiniowaniu dotychczasowego stylu życia. Jak co roku, w ramach
inicjatywy Abwab, artyści z różnych regionów Bliskiego Wschodu mogli
zgłaszać projekty na pawilon architektoniczny, który powstanie na terenie
festiwalu. Tegoroczną nagrodę zdobył iracki projektant Hozan Zangana
za Fata Morgana – serię kamiennych siedzisk połączonych z siedmioma
filarami symbolizującymi emiraty. Zaaranżowana w ten sposób przestrzeń
publiczna podejmuje temat aktualnego dziś dystansu fizycznego.
W projekcie wykorzystano materiały, jak i procesy produkcji nawiązujące
do historycznych metod budowlanych stosowanych na Bliskim Wschodzie.
Dubai Design Week, Dubai Design District (d3)
09-14 listopada 2020, www.dubaidesignweek.ae
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Yestersen to założona przez Karola Misztala największa w Polsce
platforma e-commerce z autorską selekcją wzornictwa XX wieku
– od odrestaurowanych modeli z minionych epok, po najlepsze
współczesne projekty mebli, oświetlenia i dodatków. W asortymencie
sklepu znajduje się blisko 20 tys. unikatowych projektów z całego świata.
Znajdziemy tu m.in. meble autorstwa rodzimych projektantów, takie jak
krzesła Rajmunda Hałasa czy fotele klubowe Romana Modzelewskiego
i Józefa Chierowskiego. W ofercie nie zabrakło też skandynawskiego
wzornictwa – tekowe lub palisandrowe komody czy oświetlenie od
Orrefors i projekty Poula Henningsena, w stylu czeskiego art déco
czy duńskiego modernizmu. Kolekcja wzbogacona jest o współczesne
projekty takich twórców, jak Bujnie, Tabanda, Hadaki, Tartaruga czy
Malwina Konopacka, a także reedycjami kultowych polskich wzorów.
yestersen, Warszawa, ul. Lekarska 5
www.yestersen.com

We wrześniu 2020 roku w centrum Poznania został otwarty nowy
showroom JEST MIEJSCE firmy Swiss Krono, jednego z największych
producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Przestrzeń
skierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów
zajmujących się projektowaniem wnętrz. W showroomie można
zobaczyć wszystkie produkty firmy, m.in. płyty laminowane, blaty
kuchenne, podłogi i elementy wykończenia, a także spotkać się
z klientem w specjalnie do tego przygotowanej sali coworkingowej.
Firma umożliwia również rozmowę z ekspertami, którzy
przybliżą najnowszą ofertę oraz właściwości poszczególnych
produktów, a także pomogą w dobraniu kolorów i stworzeniu
odpowiedniego zestawienia materiałów i dodatków.
W showroomie organizowane są także warsztaty i spotkania.
JEST MIEJSCE, Poznań, ul. św. Marcin 31
www.swisskrono.pl

Marka FONDU Furniture powstała w 2019 roku z inicjatywy byłego
finansisty Dawida Zimnego, który postawił sobie za cel wykorzystać
potencjał polskiego zaplecza meblarskiego i zaoferować odbiorcom
formy niespotykane wcześniej na rodzimym rynku. W ofercie firmy
znajdziemy meble charakteryzujące się prostą, geometryczną formą,
m.in. szafki pod telewizor, szafki nocne, konsole, stoliki kawowe
i półki. Flagowym modelem jest szafka RTV Madera z kolekcji Manao,
zaprojektowana we współpracy z pracownią LATO studio, wykonana
z naturalnego forniru dębowego, spieków kwarcowych oraz stali
malowanej proszkowo. Z kolei współpraca z pracownią Pawlak
& Stawarski zaowocowała nową kolekcją mebli z litego drewna.
Na początku 2021 roku marka wprowadzi na rynek dwie kolejne
serie bazującej wyłącznie na stali.
FONDU Furniture, Warszawa, ul. Wybieg 24
www.fondu.store
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Najwyższej jakości tapety Muraspec
do hoteli, biur, szpitali.
Dostępne dla każdego - również w sklepie internetowym.

www.tapety.online
www.muraspec.pl

Obiektowa jakość w Twoim domu
Muraspec Sp. z o.o.
05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 40, e-mail: online@muraspec.eu, tel. 22 648 44 67
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Student Depot to otwarty we wrześniu 2020 roku prywatny dom
studencki w Gdańsku. To już szósta lokalizacja tej sieci, po Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Lublinie. Obiekt zlokalizowany jest
niedaleko uniwersytetu i zaledwie 2 km od plaży. Autorem budynku
jest pracownia 22Architekci, za projekt przestrzeni wspólnych
odpowiadało studio MIXD, które ma na koncie wiele podobnych
realizacji. Akademik przeznaczony jest dla około 400 studentów,
którzy mają do dyspozycji jedno- i dwuosobowe pokoje z aneksem
kuchennym. W przestrzeniach wspólnych zaplanowano strefę fitness,
pralnię, gaming room, salę cichej nauki, przestrzeń coworkingową
i kuchnię. Wnętrza utrzymano w nieformalnym stylu. Ściany i kolumny
w lobby zdobią grafiki opracowane przez MIXD we współpracy
z artystami z grupy Kolektyf. We wnętrzach wykorzystano elementy
z recyklingu, m.in. pufy, podesty czy poduchy.
Student Depot, Gdańsk, ul. Kołobrzeska 36
www.studentdepot.pl

We wrześniu 2020 roku firma Nowy Styl otworzyła nowy showroom
w biurowcu Oxygen Park przy ulicy Jutrzenki w Warszawie.
Na powierzchni ponad 500 m2 zaprezentowano produkty marki,
cieszące się największa popularnością wśród klientów. Znajdziemy
tu m.in. sofę Creva, stół Comta i krzesła Lupino firmy Kusch+Co –
najbardziej dizajnerskiej marki w ofercie Nowego Stylu, modułowe
siedziska Hexa projektu Maca Stopy, krzesła biurowe Xilium
autorstwa Martina Ballendata czy filcowe panele akustyczne Formo.
Ekspozycję zorganizowano wokół centralnej „wyspy” z salkami
spotkań i budkami telefonicznymi, w których zaaranżowano
poszczególne wnętrza. Część showroomu, na co dzień biuro zespół
Nowego Stylu, wyposażono tak, aby wykorzystane rozwiązania nie
powielały modeli dostępnych w przestrzeni wystawowej.
Showroom Nowy Styl, Warszawa, ul. Jutrzenki 137A
Oxygen Park, www.nowystyl.pl

VOX – polska marka wyposażenia wnętrz z uwagi na sytuację
pandemiczną uruchomiła na swojej stronie internetowej Wirtualny Salon,
z którego można korzystać, nie wychodząc z domu. Umożliwia on spacer
po sklepie, w którym obejrzymy zarówno ofertę mebli, jak i drzwi, podłóg,
listew, paneli ściennych czy artykułów dekoracyjnych. Możemy też umówić
się na rozmowę online z doradcą albo samemu zaprojektować wnętrze
w programie VOXBOX – tłumaczy Julita Mańczak, PR manager VOX.
Wirtualny spacer wykonany jest w specjalnej technologii, która pozwala na
cyfrowe realistyczne odwzorowanie dowolnej przestrzeni – dodaje Damian
Miziołek, z działu e-commerce VOX. Sposobność przeprowadzenia
wideo rozmowy z konsultantem za pośrednictwem Google Hangouts
jest niezwykle wygodna, dzięki niej ustalimy wszystkie szczegóły
związane z procesem zakupowym, bez wychodzenia z domu.
Wirtualny Salon VOX
www.vox.pl
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Czas na progres
tekst: Anna Żmijewska
W Polsce przeciętnie w ciągu roku generujemy 315 kg śmieci na mieszkańca. Choć jest to mniej niż w przypadku Danii
(781 kg) czy Niemiec (633 kg), nadal to niechlubny wynik. Nadszedł czas, by przestać produkować więcej i szybciej, a zacząć
lepiej i staranniej to hasło 14. edycji Łódź Design Festival, które idealnie wpisuje się w aktualne problemy cywilizacyjne.

Czym jest PROGRES we współczesnym
świecie? Czy postępem może być
powrót do tradycji dawnego rzemiosła?
Jak możemy się przyczynić, aby
w sposób świadomy zapobiegać
katastrofie klimatycznej? Na te pytania
próbowali odpowiedzieć organizatorzy
i projektanci 14. edycji Łódź Design
Festival, która ze względu na
zagrożenie epidemiczne przyjęła formę
hybrydową. Zrezygnowano z wydarzeń
warsztatowych, które co roku odbywały
się w ART_Inkubatorze, na rzecz
prezentacji i wykładów online. Wszystkie
wystawy zorganizowano w specjalnych
kontenerach rozlokowanych w różnych
miejscach na terenie Łodzi, m.in. w Monopolis, Manufakturze czy
Muzeum Włókiennictwa. Hasłem tegorocznej edycji był PROGRES.
Wybraliśmy słowo, które w języku polskim ma szerszy zakres znaczeniowy
niż rozwój i postęp. Zwraca uwagę, i to jest dla nas istotne, na pewną
zmianę jakościową, a nie ilościową – wyjaśniał dyrektor ŁDF Michał
Piernikowski. Program został poszerzony o projekty odnoszące się do
tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Jednym z współczesnych tematów
związanych z kryzysem klimatycznym są kwestie dotyczące wody, Łódź
oczywiście się również z nimi boryka. Postanowiliśmy przygotować trzy
różne ogrody deszczowe, czyli specjalne konstrukcje, które z jednej strony
pozwalają radzić sobie z nagłymi ulewami, pochłaniając nadmiar wody,
z drugiej – tworzą przyjemny mikroklimat w okolicy – dodaje Piernikowski.
Takie ogrody powstały m.in. na terenie biblioteki Rozgrywka, Muzeum
Włókiennictwa oraz przy Piotrkowskiej 217.
Kryzys klimatyczny jest m.in. wynikiem nadprodukcji i nadkonsumpcji.
Kwestie radzenia sobie z ogromną ilością śmieci, które produkujemy
w zastraszającym tempie, poruszała tegoroczna wystawa Zasoby 2.
Slow materials – druga odsłona cyklu autorstwa Agaty Nowotny.
Rok temu kuratorka pokazała proces wytwarzania produktów
codziennego użytku. Wiedza, ile czasu trwa wyprodukowanie takiego
przedmiotu, kto w tym uczestniczy, co dzieje się z odpadami, pozwala
świadomie decydować o tym, jakimi produktami chcemy się otaczać.
Bohaterem tegorocznej odsłony jest plastik i jego drugie życie.
Na wystawie zaprezentowano proces powstawania trzech produktów,
2
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których podstawowym budulcem są przetworzone odpady. Wśród
prezentowanych przedmiotów mogliśmy zobaczyć panel akustyczny
Cell firmy Marbet Style, którego autorem jest projektant Maciej
Karpiak. Produkt powstał z filcu wyprodukowanego z przetworzonych
butelek PET. Po wstępnej segregacji kolorystycznej, myciu
i sortowaniu butelki cięte są na drobne kawałki. Do dalszej produkcji
wykorzystywane są tylko płatki z butelek, dlatego odseparowuje
się je od pociętych nakrętek. Gotowy produkt transportowany jest
do zakładu firmy IMP Comfort, gdzie przerabia się go na włókno,
a następnie na włókninę, tym razem w fabryce firmy Mila, z której
półprodukt trafia do zakładów Marbet Style. Tam z połączenia kilku
warstw powstaje ekologiczna włóknina poliestrowa PETfelt (wyglądem
przypominająca filc), z której formowane są panele akustyczne.
Innym ciekawym produktem na wystawie był Substantial Chair
Alexandra Schula, czyli krzesło z pojemników po jogurtach! W projekcie
wykorzystany został materiał firmy Smile Plastics, która produkuje płyty
z przetworzonych odpadów plastikowych i materiałów naturalnego
pochodzenia. Po oczyszczeniu opakowania cięte są na mniejsze
kawałki, a następnie stapiane w materiał przypominający lastryko,
który pod wpływem wysokiej temperatury można dowolnie formować.
Co ciekawe, do wykonania jednej płyty o wymiarach 100 x 200 cm
potrzebne jest aż 1000-1500 opakowań.
Kolejnym produktem wykonanym w całości z materiałów z recyklingu
jest wazon REvase autorstwa UAU Project. W tym przypadku
projektanci wykorzystali filament – materiał używany w drukarkach 3D,
stworzony przez firmę Reflow Filament. Tutaj bazą jest przezroczysty
granulat wyprodukowany z plastikowych opakowań, do którego dodaje
się odpowiedni pigment. Po wymieszaniu i dokładnym wysuszeniu jest
on podgrzewany w temperaturze 230ºC, pod której wpływem topi się
w jednolitą masę, z której wytłaczany jest filament, czyli nić potrzebna
do drukowania 3D. Jak podsumowuje kuratorka – Plastik sam w sobie nie
jest zły, najważniejsze jest natomiast to, jak go używamy, co z niego robimy,
i co najciekawsze, co się z nim dzieje po tym użyciu.
O powrocie do tradycyjnego rzemiosła przypomniała natomiast Olga
Milczyńska, kuratorka wystawy Postęp nie istnieje, wraz z członkami
Stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło. Na ekspozycji zaprezentowano
produkty m.in. takich twórców, jak: Paulina Adamska (Serfenta), Marcin
Skalski (Kuźnia Skały), Piotr Jędras (Kłosy), Aleksander Oniszh (ONISZH),
Piotr Domański (Wood Workshop) czy Wiktoria Podolec i Jadwiga Lenart
(Tartaruga) wykonane lokalnie i wykorzystujące dawne techniki.
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Wystawa Zasoby 2.
Slow materials
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5

1, 4 | Substantial Chair wykonane
z materiału firmy Smile Plastics
z przetworzonych pojemników po
jogurtach, projekt: Alexander Schul,
fot. 1 – ŁDF; 4 – Anna Żmijewska
2 | Proces drukowania wazonu REvase
z wykorzystaniem filamentu (Reflow
Filament) z przetworzonych odpadów,
projekt: UAU Project; fot. Anna Żmijewska
3 | Granulat z plastikowych
opakowań z dodatkiem pigmentu,
z którego wytłaczany jest filament,
fot. Krzysztof Pacholak
5 | Proces powstawania paneli
akustycznych Cell firmy Marbet Style
wykonanych z filcu z przetworzonych
butelek PET, projekt: Maciej Karpiak;
fot. Anna Żmijewska
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6 | Wystawa pokonkursowa
make me! zorganizowana na
terenie zrewitalizowanego zespołu
Monopolis; fot. ŁDF

6

7

Make me! 2020
Podczas tegorocznej edycji nie zabrakło też stałych elementów festiwalu,
takich jak skierowany do młodych projektantów konkurs make me!
W tym roku zgłoszono 268 prac. Jury w składzie: Agnieszka JacobsonCielecka (School of Form, Uniwersytet SWPS), Czesława Frejlich
(ASP Kraków), Boaz Katz (Form Us With Love), Szymon Hanczar
(Hanczar Studio), Luca Nichetto (Nichetto Studio), Agata Nowotny
(socjolożka, kuratorka wystawy Zasoby), Mariusz Włodarczyk (ASP w Łodzi),
Jerzy Porębski (ASP w Warszawie), Maurizio Burrato (INTERPRINT
Polska) i Michał Piernikowski (Łódź Design Festival) wyróżniło 23 projekty,
które odpowiadały na najważniejsze wyzwania współczesności, takie jak
kryzys klimatyczny, nadprodukcja śmieci, wyczerpywanie się zasobów
naturalnych czy pandemia. Nagrodę główną Paradyż Award, w wysokości
30 tys. zł zdobyli Eléa Nouraud, James Dart oraz Lola Buades z kolektywu
OnMateria. Nagrodzony projekt The Green Box to zestaw hotelowych
przyborów kosmetycznych, wykonany z ekologicznych odpadów rolnych,
który po użyciu można skompostować, a powstały materiał posłuży do
wytwarzania energii. Druga nagroda (20 tys. zł) trafiła do Seok-hyeon
Yoona za projekt Ott / Another paradigmatic ceramic – alternatywny
sposób szkliwienia ceramiki z wykorzystaniem naturalnej żywicy
koreańskiej, dzięki której można uniknąć wykorzystywania szklanych
składników utrudniających recykling. Trzecią nagrodę (10 tys. zł) ex aequo
otrzymali: Einav Ben-Asher za projekt Anomals – serii edukacyjnych
kukiełek zwierząt z anomaliami, które uczą dzieci akceptacji i empatii, Tobias
Trübenbacher za lampę Ignis, przekształcającą ciepło w energię elektryczną
oraz Helena Wierzbowska i Agnieszka Cieszanowska za projekt na balkon!
– serię mebli i akcesoriów przeznaczonych do niewielkich balkonów. Wiele
projektów nadesłanych na konkurs to idee, które przyjmują materialną postać.
Projektanci podejmują ważne dla nas wszystkich tematy: problemy ekologiczne,
równości czy stosunku do zwierząt. Widać ich zaangażowanie i równocześnie
bezradność całego naszego środowiska. Czasem te projekty przybierają postać
manifestów, a czasem projektów edukacyjnych, zwiększających społeczną
świadomość. Często widać, że nie są to projekty jeszcze gotowe do wdrożenia,
że jest tam wiele niewiadomych, jeśli chodzi o produkcję czy możliwość wejścia
na rynek. Natomiast The Green Box to już nie tylko idea, jeśli chodzi o działania
proekologiczne, ale wyjątkowo dobrze znaleziony problem i obszar projektowy,
a także mądrze i z dużą wrażliwością przeprowadzony cały proces projektowy
oraz profesjonalne przygotowanie do wdrożenia. Gdy spojrzymy na cały
przemysł turystyczny, na setki tysięcy hoteli na całym świecie, na te wszystkie
jednorazówki, to nagle zdajemy sobie sprawę, że miliony tych przedmiotów
16

wyrzucanych jest codziennie do kosza i ujawnia nam się rzeczywista
skala tego zjawiska. Jeśli pojawia się projekt, który ten problem może,
choć w jakiejś części rozwiązać, to znaczy, że taki wysiłek projektowy
warto podejmować – podsumowuje werdykt Jerzy Porębski. Nagroda
specjalna firmy INTERPRINT Polska (5 tys. zł) trafiła do Franceski
Pievani i Alice Zantedeschi ze startupu Fili Pari za projekt The lightness
of marble – materiału tekstylnego odpornego na wilgoć i uszkodzenia,
wykonanego przy użyciu proszku, odpadu powstającego podczas
obróbki marmuru. Pokonkursową wystawę można było zobaczyć
w specjalnie przygotowanych kontenerach wystawowych na terenie
niedawno zrewitalizowanego kompleksu biurowo-usługowego
Monopolis (proj. Grupa 5 Architekci, „A-m” 8/20).
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Make me! 2020
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NAGRODA GŁÓWNA
7 | Zestaw kompostowalnych przyborów kosmetycznych The Green Box,
projekt: Eléa Nouraud, James Dart
i Lola Buades / OnMateria
II NAGRODA
8 | Ott – szkliwienie ceramiki
wykorzystujące naturalną żywicę,
projekt: Seok-hyeon Yoon
III NAGRODA (ex aequo)
9 | Lampa solarna Ignis, projekt:
Tobias Trübenbacher
10 | Seria edukacyjnych zabawek
Anomals, projekt: Einav Ben-Asher
12 | Meble balkonowe, projekt:
Helena Wierzbowska i Agnieszka
Cieszanowska
WYRÓŻNIENIE INTERPRINT
11 | Materiał The lightness of
marble, projekt: Franceska Pievani
i Alice Zantedeschi / Fili Pari
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Must Have 2020
Plebiscyt must have już na dobre zadomowił się w świecie polskiego
dizajnu. To już nie tylko nagroda kojarzona z łódzkim festiwalem,
ale także pełnoprawny znak jakości odzwierciedlający dobry dizajn
i najważniejsze trendy w polskim projektowaniu. W tym roku plebiscyt
obchodził swoje 10-lecie. Jak zauważają organizatorzy, na przełomie
tych lat zmieniło się bardzo dużo. Widać to chociażby na przykładzie
samych kategorii, w których zgłaszane są produkty, ale również
w liczbie zgłaszanych projektów. Początkowo były to meble, zabawki,
oświetlenie, obecnie doszły również takie kategorie, jak elektronika,
zdrowie czy edukacja. Pokazuje to, w jaki sposób zmienia się polski
dizajn i że polscy twórcy projektują na wysokim poziomie już w każdej
dziedzinie życia. W tegorocznej edycji zgłoszono aż 409 produktów,
z czego 75 zostało wyróżnionych przez Radę Ekspertów, którą tworzą
zarówno przedstawiciele różnych mediów i ośrodków wzornictwa, jak
i architekci. W tym roku w jej skład weszli: Anna Grużewska, Dominika
Olszyna, Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, Małgorzata Szczepańska,
Areta Szpura, Magda Świć i Paweł Rafa, Maria Ostrowska, Agnieszka
Polkowska, Olga Łosiak, Zbigniew Maćków, Michał Mazur, Przemo
Łukasik, Iwona Ławecka-Marczewska, Zuza Dominów, Diana Nachiło,
Monika Zieleniewska i Michał Piernikowski. Eksperci również tym
razem nie zawiedli. Wyróżnione produkty spełniają wszystkie aspekty
dobrego i odpowiedzialnego projektowania.
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13 | Talerz Peplum, projektant
i producent: Dominika Dondé,
www.donde.pl
14 | Seria wazonów Talia inspirowana
modernistycznymi gorsecikami,
projektant: Grynasz Studio, producent:
Zaczyn, www.grynaszstudio.com,
www.zaczynstudio.com
15 | Photobook – ręcznie wykonany
album do zdjęć, projektant i producent:
Hanna Szymańska, Paper Goods,
www.papergoods.pl
16 | Flu Sens DX – mobilna stacja
diagnostyczna do wykrywania
wirusa grypy, projektant: Wiktoria
Lenart, współpraca: Natalia i Michał
Cząstkiewiczowie, producent:
SensDx S.A., www.sensdx.eu
17 | System Regałów Mleko,
projektant: Katarzyna Załuska i Michał
Załuski, producent: Mleko Living,
www.mlekoliving.com
18 | Krzesło Ultraleggeral wykonane
w technologii FiDU, projektant:
Oskar Zięta, producent: Zieta
Prozessdesign, www.zieta.pl
19 | Kieliszki Księżycowe kształtem
nawiązujące do faz księżyca,
projektant i producent:
Aleksandra Kujawska
20 | Mydło Lastryko wykonane ze
skrawków powstałych przy produkcji
innych mydeł, projektant i producent:
4 SZPAKI, www.4szpaki.pl
21 | Kolekcja ściennych kwietników
M:OD, projektant: Kosmos Project,
producent: BUJNIE, www.bujnie.pl
22 | Panele akustyczne Meno,
projektant: Maja Ganszyniec,
producent: Noti, www.noti.pl
23 | Lampy Konko, projektant: Cezary
Zadrożny, producent: LOFTLIGHT,
www.loftlight.pl
24 | Kolekcja ręcznie tkanych kilimów
FAV STUFF, projektant: Jadzia Lenart
i Wiktoria Podolec, producent:
Tartaruga, www.tartarugastudio.pl
25 | Łóżko PUFF, projektant: Beata
Wołoszyn, Damian Wasyl, producent:
RAW, www.theraw.net
Zdjęcia: materiały prasowe ŁDF
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Pod Ciśnieniem to jedyne takie miejsce
we Wrocławiu. Wnętrza dawnego
szpitala zostały przekształcone w HUB
przestrzeni kreatywnych i biurowych
pod wynajem, które z czasem staną się
mieszkaniami. Aby zredukować pustkę
w długich korytarzach, na ścianach
namalowano geometryczne grafiki

20

Szacunek do
Kontekstu
Z Krzysztofem Toczydłowskim
rozmawia Maja Mozga-Górecka
Historyczny budynek szpitala żydowskiego dzięki przebudowie
wnętrz zyskał nową funkcję. Część obiektu przekształcono
w tymczasową przestrzeń coworkingową, która z czasem zaadaptowana zostanie na mieszkania. Dawną salę wykładową natomiast
zajęła włoska restauracja AULA – o tym, jak w ograniczonym czasie
z szacunkiem odnieść się do kontekstu, opowiada architekt
przebudowy Krzysztof Toczydłowski z pracowni TTA studio.
Budynek przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu otwarto w 1902 roku jako szpital
żydowski. Co z nim się dalej działo? Interesowały Państwa archiwalia?
Krzysztof Toczydłowski: Budynek istotnie powstał jako szpital
żydowski, sfinansowany ze środków zgromadzonych przez wrocławian
pochodzenia żydowskiego. Była w nim nawet bożnica, choć nie wiemy,
w której dokładnie części. Już w latach 30. XX wieku szpital został
przemianowany na kolejowy. Z archiwalnych zdjęć z 1945 roku wynika,
że obiekt ucierpiał podczas wojny, a potem był jeszcze wielokrotnie
przebudowywany i rozbudowywany. Tak powstał kompleks pięciu
budynków, z których część wybudowano już w latach 70., w jednym z nich
znajdowało się główne wejście ze słupami ozdobionymi modernistyczną
mozaiką. Kompleks funkcjonował do 2015 roku, potem stał opuszczony.
Zazwyczaj przy każdym projekcie sprawdzamy, jak wygląda jego zaplecze
historyczne. Tak zostaliśmy nauczeni, by z szacunkiem odnosić się do
kontekstu. W tym wypadku sprawdziliśmy zarys historii budynku, ale
ponieważ naszym zadaniem było w zasadzie odcięcie się od funkcji szpitalnej
i zaprojektowanie wnętrz, nie zagłębialiśmy się w historyczne dokumenty.
Bazowaliśmy głównie na wiedzy z Internetu. Ważnym czynnikiem było też
to, że dostaliśmy na ten projekt ekstremalnie mało czasu. Od rozpoczęcia
prac koncepcyjnych mieliśmy na zamknięcie tematu ok. czterech tygodni.
W tym czasie wykonawca już działał, czyszcząc przestrzenie. Nie był to więc
klasyczny projekt, a raczej praca na żywym organizmie.
Architekt Wnętrz 2/20
1/20
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Jak to w szpitalu…
KT: To było trudne dla nas. Normalnie proces projektowy wygląda tak,
że pojawia się kilka pomysłów, spośród nich rozwijamy najlepszy, który jest
potem realizowany. Tu powoli „dogrzebywaliśmy” się do historycznego
wnętrza i na bieżąco modyfikowaliśmy założenia. Projekt i wykonanie
powstawały właściwie symultanicznie. Wyjątkowo dużo czasu spędzaliśmy
na miejscu, przychodziliśmy na chwilę i zostawaliśmy cały dzień. Osobiście
lubię ten czas na budowie. Pracuję razem z żoną Agnieszką i żartujemy,
że w naszym duecie ona jest mózgiem, a ja mięśniem. Ale tu ciągle spotykały
nas jakieś niespodzianki. Na przykład w holu zamontowane były sufity
podwieszane, więc nie od początku zdawaliśmy sobie sprawę, jaki potencjał
tkwi w przepięknych sklepieniach kolebkowych, które wystarczyło odsłonić
w całości. Cała atrakcyjność tego wnętrza była ukryta pod plastikiem, PVC
i płytami gipsowo-kartonowymi.
Pracowali Państwo w dwóch najstarszych, zabytkowych częściach szpitala.
W jakim stanie był budynek, gdy tam weszliście po raz pierwszy?
KT: Wielokrotne przebudowy sprawiły, że te wnętrza były klaustrofobiczne,
zabudowane pseudowitrynami z plastiku albo płyt wiórowych. Gdy
pojawiała się potrzeba, wydzielano małe pokoiki, co koniec końców dało
kuriozalny efekt. Wystrój w większości pochodził z lat 70., nie czuło się
tam smaku detali. Każde pomieszczenie miało inny kolor, fakturę, rozmiar
płytek na ścianach i podłogach. Po wstępnym oczyszczeniu cały ten chaos
się ujawnił, pustka dodatkowo go wyeksponowała. Zaczęliśmy pracę nad
projektem od spaceru po całym kompleksie. I była to niesamowita wycieczka.
We wnętrzach sal szpitalnych czy na OIOM-ie czuło się ślady przeszłości.
Wisiały tam wielkie lampy operacyjne pod sufitami, stały olbrzymie instalacje
medyczne, urządzenia do podawania powietrza, podtrzymywania życia.
O ile pomieszczenia z początku XX wieku są uwzględnione w ewidencji
zabytków, to te późniejsze zostały przeznaczone do wyburzenia. Dziś
ich już nie ma, ale gdy zaczynaliśmy, jeszcze te budynki stały. Były różnie
wykorzystywane, na przykład przez służby ratownicze lub antyterrorystów.
Ci ostatni ćwiczyli tam m.in. wchodzenie do pomieszczeń z zakładnikami.
Więc choć zostało uzgodnione, że nie będzie wielkich zniszczeń, to
po wizycie antyterrorystów drzwi, które dzień wcześniej były całe,
znajdowaliśmy w strzępach. Zamki i zawiasy były po prostu rozstrzeliwane.
Tymczasem naszym założeniem było, że wykorzystamy w projekcie tyle
z istniejącego wyposażenia, ile się da.

Na przebudowę szpitala na wnętrza
typu pop-up mieliśmy cztery tygodnie.
Nie był to więc klasyczny projekt, a raczej
praca na żywym organizmie.
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2

Krzysztof Toczydłowski i Agnieszka
Trebenda-Toczydłowska z pracowni
TTA studio – autorzy przebudowy
wnętrz dawnego szpitala
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Chodziło o ograniczenia budżetowe?
KT: Klient od razu określił charakter tego projektu jako
tymczasowy, przestrzeń typu pop-up, co wiązało się z dużymi
ograniczeniami budżetowymi, ale dla nas było to jak najbardziej
zrozumiałe i w pełni uzasadnione podejście. Tym chętniej
wykorzystywaliśmy wszystko, co udało się znaleźć na miejscu.
Setki klamek i zamków zebranych w innych częściach szpitala
mieliśmy ułożone w rzędy i dopasowane rodzajami. Kładliśmy nacisk
na wykorzystanie i odnawianie istniejących drzwi. Po pierwsze
z oszczędności. Gabaryty tych drzwi były nienormatywne, więc
zamówienie nowych byłoby bardzo kosztowne. Po drugie dlatego,
że nowe, fabryczne rozwiązania zupełnie by tam nie pasowały.
Dalej, oświetlenie. W jednej z sal konferencyjnych mamy żyrandol
z białych kul zawieszonych na prętach. Te kule pochodzą ze zbiórki
w całym szpitalu. Zostały oczyszczone, przerobiliśmy im mocowania.
Mają różne rozmiary, ale uspójniliśmy je kolorystycznie – niektóre
pierwotnie były przeźroczyste z widocznymi ornamentami. Klient
jest bardzo świadomą osobą. Ten recykling to była dla niego wartość.
Wykonawca, Sebastian Winiecki, bardzo powoli przekonywał się do
naszych pomysłów. Z początku nie ułatwialiśmy mu życia, byliśmy
bezwzględni, ale szybko znaleźliśmy wspólny język.
Szpitalne wnętrza to m.in. sterylizatornia, prosektorium, izba przyjęć.
Trudno się było pozbyć atmosfery cierpienia, bólu i choroby?
KT: To był dla klienta priorytet. Na każdy spotkaniu słyszeliśmy
hasło, że mamy „odszpitalnić” szpital. Pamiętam różne przejmujące
widoki – powtykane w ramy okien, zniszczone obrazki świętych
i Matki Boskiej, takie które ksiądz rozdaje chorym, gdy ich odwiedza.
Wiele osób było zaskoczonych, że realizujemy projekt w dawnym
szpitalu. Czuło się ich sceptycyzm. Dlatego postawiliśmy m.in. na grę
kolorami. Już od wejścia wlewa się tam róż na ściany, podłogi, sufity.
Kolor optycznie wydziela przestrzeń holu, swoistego foyer. Poza tym,
z premedytacją użyliśmy bieli, która może i kojarzy się ze sterylnymi
wnętrzami, ale w prawdziwych szpitalach już jej nie uświadczymy
w takiej skali, zwłaszcza w przestrzeniach ogólnych. Raczej jakieś
24

melanże, imitacje rozmaitych faktur, beże itp. Biały kolor na ścianach
był dobrą bazą do grafik, które zmieniają kształt zależnie od
punktu widzenia oraz przełamują długość tamtejszych korytarzy.
To są wyjątkowo długie budynki w układzie korytarzowym, a my
chcieliśmy to wrażenie trochę zredukować. Grafiki też sprawiają,
że nieumeblowane korytarze nie wydają się tak puste. Najpierw
za pomocą programów graficznych sprawdzaliśmy, jakie formy by
tam najlepiej pasowały, a potem malarz przy pomocy rzutnika i pod
osłoną nocy odwzorowywał wybrane kształty. Naprawdę efekt
końcowy robi piorunujące wrażenie. Gdy się podąża w ich stronę,
można dosłownie w nie wejść.
Co dziś się mieści w dawnym prosektorium albo na OIOM-ie?
KT: Na OIOM-ie jest dziś biuro dewelopera. Pierwotnie była tam
szklana dyżurka, którą przerobiliśmy na salę konferencyjną. Czarny
kolor ram i lustra zastosowane na podobieństwo lamperii dodają
wnętrzu elegancji. Dodatkowo zostało ono zmiękczone przez meble
vintage, zasłony, dywany. Z kolei prosektorium znajdowało się
w części, którą się nie zajmowaliśmy. Próbowaliśmy z ciekawości je
obejrzeć, ale ciągle pilnował go pies ochrony, więc zrezygnowaliśmy.
W pop-up Pod ciśnieniem urzędują radca prawny, psychoterapeuci,
copywriterzy, makijażystki. Można tak różne przedsięwzięcia
pogodzić jedną, uniwersalną stylistyką wnętrza?
KT: To było rzeczywiście zaskakujące, ale wszystko wskazuje, że
tak. Na pierwsze spotkanie szliśmy w przekonaniu, że robimy biuro,
tymczasem klient nie określił funkcji budynku, powiedział: pop-up.
Myślę, że nie ma we Wrocławiu drugiego takiego miejsca, gdzie
w jednej przestrzeni spotykaliby się pani krawcowa, projektant
znaków graficznych, webmasterzy, architekt, restaurator. I już na
pierwszym spotkaniu dla tej społeczności było widać, że choć to
tak różne zawody, to jednak ich przedstawiciele do siebie pasują,
czują klimat tego miejsca. Nawiązali bardzo ciekawe relacje, zaczęli
współpracować. Grafik zaprojektował logo dla krawcowej, krawcowa
dla niego coś uszyła. Ciągle są tam kręcone seriale! Feedback
z miasta też jest bardzo pozytywny. Dla nas to wielki komplement.

4

5

3 | Aksonometria parteru szpitala.
Oznaczenia: 1 – wejście;
2 – hol; 3 – przestrzeń
coworkingowa; 4 – kuchnia;
5 – toalety; 6 – korytarz; 7 – sala
konferencyjna; 8 – restauracja Aula
4, 5 | W foyer wyeksponowano
charakterystyczne sklepienia,
wzmacniając je współczesnym
oświetleniem. Całe wnętrze
utrzymano w pudrowej kolorystyce
i uzupełniono klasycznymi meblami
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7

6

6 | Strefa coworkingowa
zlokalizowana w zachodniej
części budynku. W tej części
znalazło się również wydzielone,
przeszklone biuro, idealne dla osób
potrzebujących wyciszenia
7 | Wnętrza budynku utrzymano
w jasnej kolorystce. W niektórych
pomieszczeniach zastosowano
ciemną boazerię, dzięki której
wyeksponowano charakterystyczne
łukowe okna
8 | W jasnych korytarzach dominują
delikatne grafiki, które dzięki
zastosowaniu odpowiednich
kontrastów są jak iluzje optyczne
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9 | W głębi korytarza w zachodniej
części budynku zaprojektowano
niewielką biblioteczkę. Takie
delikatne zabiegi sprawiają, że
przestrzeń ta bardziej przypomina
wnętrza domu niż biura

9

28

10 | Jedna z sal konferencyjnych
– żyrandol wykonano z białych
kulistych abażurów, które pochodzą
z innych pomieszczeń szpitala.
Architekci zdecydowali się je
oczyścić, przerobić mocowania
i stworzyć nowe oświetlenie

10
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11, 13 | Przeszklenie w holu w formie
witryny z ciemną konstrukcją
idealnie wpisuje się we wnętrza
ze sklepieniami. Nawiązuje też do
formy wejścia
12 | Mocno zaniedbany podcień
zaakcentowano kolorem
pomarańczowym, dzięki czemu
wejście wygląda jak podświetlona
witryna sklepowa. Pod okiem
konserwatora zabytków
wyeksponowano też drewniane
drzwi oraz okna z toczonymi tralkami
30

13

Architekt Wnętrz 2/20

31

WYWIAD / Szacunek do kontekstu
15

Ingerencje w elewację i bezpośrednie otoczenie są bardzo oszczędne.
KT: Ten obiekt był długo nieużywany. Ściany pokrywało graffiti. Podcień
wejściowy służył, niestety, za toaletę publiczną. Klient początkowo chciał
oczyścić sam podcień, ale skończyło się na całej frontowej elewacji aż do
gzymsu. Główne wejście było zabite deskami. Gdy je odsłoniliśmy, to pod
spodem – ku naszej uciesze i rozpaczy wykonawcy – znaleźliśmy dobrze
zachowane drewniane drzwi oraz okna z toczonymi tralkami, między którymi
zachowały się wszystkie szyby. Je też wystarczyło oczyścić. Nad pracami
w obrębie elewacji miał pieczę konserwator zabytków. Udało się go namówić,
żeby główne wejście pokryć kolorem. Zrobiliśmy próby czy taka farba da się
zmyć pod ciśnieniem i się udało. Więc to też jest tymczasowe rozwiązanie.
Większe zmiany wprowadziliśmy na tyłach, gdzie kiedyś znajdował się
zadaszony podjazd dla karetek. Powstała tam przestrzeń swoistego
amfiteatru, z drewnianymi siedziskami, wykorzystywana podczas różnego
rodzaju wydarzeń, np. festiwalu sztuki czy koncertów. Dobrze się sprawdziła
idea zróżnicowanych poziomów pudeł, z których jest skonstruowany.
Daszek nad wejściem od spodu okleiliśmy zdjęciem basenu, widać wodę
i panią z drinkiem w ręce pływającą w dmuchanym kole.
W sali, która obecnie jest restauracją, zachowaliście m.in. okaz jak z muzeum
techniki – system multimedialny retro. Jakie inne historyczne elementy
wystroju czy wyposażenia zdecydowaliście się zostawić we wnętrzach?
KT: Ten zestaw multimedialny w postaci zamkniętego stołu ustawionego na
katedrze jest naprawdę imponujący. Podnoszą się z niego różne urządzenia
– rzutnik, nagłośnienie, monitor, magnetofon kasetowy. Nie wiem dokładnie,
z jakiego pochodzi okresu, ale jak na swoje czasy, musiał być technicznie
zaawansowany. Gdy porządkowaliśmy przestrzenie szpitala, pewne
rzeczy, jak właśnie ten zestaw, od razu chcieliśmy zostawić. Na schodach
i posadzkach jest tam ładne lastryko, które wystarczyło wydobyć spod
wykładzin PVC i oczyścić. Są ornamentowane balustrady żeliwne na klatkach
schodowych, prawdopodobnie pochodzące z początku XX wieku. Inne rzeczy
odkrywaliśmy z czasem. Pewnego dnia Agnieszka zauważyła, że na końcu
korytarza – chyba w budynku J – płyta g-k osłania jakąś witrynę. Nikt na
nią wcześniej nie zwrócił uwagi, a przecież już byliśmy na etapie malowania
grafik. Wystarczyło pięć razy walnąć młotkiem, żeby się okazało, że znajdują
się tam wystylizowane i przeszklone po łuku drzwi. Ponieważ takich detali nie
było dużo, każdy wartościowy staraliśmy się wyeksponować.

14

14 | Rzut części restauracyjnej.
Oznaczenia: 1 – wejście; 2 – sala
restauracyjna; 3 – bar; 4 – zaplecze

1

4
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3

2

15 | W sali wykładowej znajdującej
się we wschodniej części budynku
zaprojektowano restaurację.
W jej wnętrzach wyeksponowano
m.in. odrestaurowany zestaw
multimedialny
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W wyrazisty sposób zostały pomalowane ściany, zwłaszcza w restauracji,
gdzie mamy coś w rodzaju lamperii à rebours. Jak wyglądała praca z kolorem?
KT: Restauracja Aula to osobny projekt, pochodna pierwotnego
tematu. W budynku szpitala była sala wykładowa, w której odbywały
się prelekcje. Widać było po tym wnętrzu, że do ostatniej chwili
pełniło swoją funkcję. Ale żeby do niego dojść, trzeba było minąć wiele
innych pomieszczeń. Początkowo słyszeliśmy, że tej części w ogóle
nie ruszamy, dopiero potem pojawiła się inwestorka skłonna urządzić
tam restaurację. Praca z kolorem to zawsze jest proces. Bałem się,
że skoro restauracja ma być włoska, klient narzuci nam włoskie barwy
narodowe. A bardzo chcieliśmy uciec od takiego klasycznego wzorca.
Zieleń wybraliśmy wspólnie z kolegą, który projektował grafikę
i logo restauracji. To naturalny kolor i jedzenie dobrze się na jego tle
prezentuje. Wnętrze jest wyjątkowo wysokie, ma ponad 7 m. Jego górną
część potraktowaliśmy tym zielonym kolorem po całości, pokrywając
nim wszystkie detale. A było ich naprawdę dużo, sztukaterie, gzymsy,
stare instalacje, ozdoby, oprawy oświetleniowe, tablice, obudowy rolet.
Każdy element miał inny kolor i formę. Ściany były obite, zdegradowane,
odchodziła z nich farba. Zieleń miała to nawarstwienie elementów
ujednolicić, uspokoić, ale jednocześnie wydobyć szczegóły. Mimo
że wykonawca miał precyzyjnie podane numery NCS, przy pierwszym
malowaniu użył koloru prawie błękitnego. Dobrze się on komponował
tylko z niebieską folią, którą zalepiono szklenie okien do malowania.
Prawie się załamaliśmy. Ale wyegzekwowaliśmy właściwy odcień
i potem już było dobrze. Jeśli chodzi o niższe partie, wybraliśmy biel.
I też zastosowaliśmy ją konsekwentnie od ścian przez stoły i krzesła
aż po talerze i sztućce. Inwestorka wiedziała, że to radykalne podejście,
że nie będzie odwrotu i trochę się tego obawiała. Ostatecznie była
zaskoczona, że to tak dobrze działa. W tym pomieszczeniu naprawdę
dumny jestem z oświetlenia. Jest delikatne, nie przytłacza detali,
które mamy na ścianach i sufitach. To podwieszone pod sufitem paski
LED w standardowych profilach aluminiowych, genialne lampy za
niespełna 30 zł za sztukę.
Budynek przy Sudeckiej ma za trzy lata przejść kolejne zmiany, tym razem
zyskując funkcję mieszkaniową. Jak ta historyczna architektura adaptuje
się do nowych, tak bardzo zróżnicowanych funkcji?
KT: Najczęściej w Polsce środek budynku jest wybebeszany,
a zostaje tylko elewacja. Tymczasem na świecie jest wiele przykładów
znakomitych adaptacji, na przykład kościołów zamienianych
w biblioteki. Początkowo nasz inwestor chciał zaadaptować tylko
1,5 kondygnacji w dwóch obiektach. Teraz są zaadaptowane trzy piętra
i każdy pokój zajęty. To chyba pokazuje skalę sukcesu. Jednak to nie
my przygotowujemy tę kolejną adaptację, więc trudno mi mówić, jak
będzie dalej. Jeśli chodzi o szpitale, to w samym Wrocławiu mamy drugi
przykład w postaci wojewódzkiego szpitala im. Babińskiego, który
został przerobiony na mieszkania i wygląda dobrze. Kolejny deweloper
kupił także stary szpital na ul. Traugutta, który już w momencie kupna
był w tragicznym stanie, niestety, po dziś dzień nic się tam nie dzieje.
Najwyraźniej coś tam się nie spięło finansowo. Ogólnie uważamy, że jeśli
da się budynek ratować, to należy to robić. Jednak nie za wszelką cenę.
Zawsze trzeba brać pod uwagę kontekst, także finansowy.
34

3 | W otwartej części studyjnej
zaplanowano również strefę
wypoczynkową, wykorzystano
tu zarówno współczesne meble
(Fameg, Profim), jak i vintage. Ściany
ozdabiają prace polskich artystów
(od lewej: Tymek Borowski, Paweł
Bownik)
4 | Aby ułatwić współpracę
i komunikację oraz zapewnić
komfort pracy podczas realizacji
sesji, przestrzeń główną
zaplanowano tak, aby można
ją było szybko dostosować
do wymagań danej produkcji.
Ułatwiają to liczne otwarcia,
przeszklenia, zasłony oraz mobilne
elementy wystroju wnętrz

16 | Indywidualnie zaprojektowany
bar, obłożony giętą blachą, oddziela
salę od strefy obsługi kelnerskiej
i przejścia do części kuchennej.
Ze względu na tymczasowy charakter
obiektu we wnętrzach zastosowano
też standardowe i niedrogie
rozwiązania, m.in. meble sieciowe

17

18

17 | Sala restauracyjna została
pomalowana w wyrazisty sposób
na zasadzie odwróconej lamperii –
jasny kolor wykorzystano w dolnej
części ścian, a ciemny w górnej
18 | Zieloną i białą farbą pokryto
również wszystkie detale, takie jak
stare instalacje, sztukaterie, gzymsy
i oprawy oświetleniowe
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Wszystkie zabiegi, którymi posłużyliśmy
się w projekcie, były z założenia tymczasowe
i niedrogie, ale dające zamierzony, spójny efekt.
Krzysztof Toczydłowski,
architekt przebudowy wnętrz szpitala na ul. Sudeckiej

19

Podwieszone pod sufitem
oświetlenie w formie delikatnych linii
LED w standardowych aluminiowych
profilach nie przytłacza detali na
ścianach i sufitach
36
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20 | Na końcu sali, w miejscu
dawnej katedry, zlokalizowano
strefę z fotelami i sofą, obok
znajduje się też odrestaurowany
zestaw multimedialny
21 | Pomalowanie na kolor zielony
wszystkich detali było dość
radykalnym rozwiązaniem, ale
dzięki niemu uzyskano niecodzienny
efekt, wydobyto szczegóły
i jednocześnie ujednolicono wnętrze
Zdjęcia: Stanisław Zajączkowski
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Second Home:
biuro postpandemiczne?
tekst: Tomasz Żylski
zdjęcia: Iwan Baan, Sinziana Velicescu
Jak będziemy pracować po pandemii?
Eksperci w branżowych mediach nie ustają
w spekulacjach, przewidując m.in. większą
popularność pracy zdalnej, wielofunkcyjnych,
łatwych do reorganizacji przestrzeni
serwisowanych, a przede wszystkim
nowoczesnych technologii, pozwalających
ograniczyć bezpośredni kontakt z innymi.
Dodatkowym, ważnym aspektem jest też
wprowadzanie natury do wnętrz. Architekci
z hiszpańskiego studia Selgascano poszli
o krok dalej. Zamiast przenieść ogród
do biura, przenieśli biuro do ogrodu.

38

1

Kampus coworkingowy Second
Home w Los Angeles to już trzecia
lokalizacja tej sieci. Dwie pozostałe
powstały w Londynie i Lizbonie

Architekt Wnętrz 2/20

39

PREZENTACJA / Second Home: biuro postpandemiczne?
2

W

edług specjalistów firmy Tétris, zajmującej się projektowaniem
i aranżacją powierzchni komercyjnych, proces digitalizacji
miejsc pracy wesprą aplikacje mobilne oraz systemy BIM, które dzięki
internetowi rzeczy dostarczą informacji o dostępności sal, liczbie osób
przebywających w danym pomieszczeniu czy czystości powietrza.
Proponujemy naszym klientom, by ponownie przyjrzeli się swoim biurom
i dopasowali je do norm i oczekiwań, które pozostawił po sobie COVID-19.
Re-imagine to filozofia mądrego dostosowania dostępnej przestrzeni do
nowych warunków tak, by miejsce pracy było bezpieczne, ale też wydajne,
elastyczne, nowoczesne i estetyczne. Zdalne wykonywanie obowiązków
będzie coraz częściej łączone z obecnością w biurach. Te zaś przyjmują
rolę „hub and club”, co oznacza stwarzanie takich środowisk pracy, które
sprzyjają spotkaniom biznesowym i towarzyskim, naradom oraz interakcji
tak bardzo potrzebnej, by działać produktywnie i kreatywnie w biznesie –
mówi Danuta Barańska, Creative Director w Tétris. Przeprowadzone
ostatnio badania firmy doradczej JLL pokazują, że 58% respondentów
chce powrotu do biur. Choć wiele mówi się o pracy zdalnej jako nowym
trendzie, który wyznaczył koronawirus, to „odmrażanie” przestrzeni
biurowych wydaje się nieuniknione. Firmy poszukują teraz najbardziej
optymalnego dla siebie modelu, jednocześnie rozpoznają swoje rzeczywiste
zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Weryfikują zarówno ich
metraż, układ funkcjonalny oraz nowe oczekiwania pracowników – dodaje
Bartłomiej Zagrodnik, managing partner w firmie Walter Herz.
Również on podkreśla, że biura w wielu korporacjach pełnić będą teraz
przede wszystkim funkcję miejsca spotkań biznesowych oraz wymiany
poglądów zespołu. Wzorów można szukać na całym świecie, zwłaszcza
w nowo projektowanych przestrzeniach coworkingowych. Jednym
z przykładów może być obiekt sieci Second Home w Los Angeles, który
ostatnio zdobył tytuł najlepszego biurowca 2020 roku w konkursie
portalu Archdaily. Zaprojektowany przez hiszpańskie studio
Selgascano kampus zajmuje teren o powierzchni blisko 8,5 tys. m²
we wschodniej części Hollywood. Architekci, znani z takich realizacji
jak pawilon Serpentine Gallery z 2015 roku czy centrum kongresowe
w Plasencii, które znalazło się w finale UE Mies van der Rohe Award
2019, po raz kolejny sięgnęli po organiczne formy z mocnym akcentem
kolorystycznym. Zaproponowali zespół 60 przeszklonych obiektów
w otoczeniu gęstej zieleni. Wszystkie pawilony zostały zaprojektowane

3

na planie owalu i przekryte drewnianymi dachami w intensywnie
żółtym odcieniu, który w spektakularny sposób wyróżnia kampus
spośród okolicznej zabudowy, a oglądany z lotu ptaka przywodzi na
myśl widok komórki pod mikroskopem. Te niewielkie przestrzenie do
pracy, każda dla zaledwie kilku osób, powstały na płycie podziemnego
parkingu, który należał do znajdującego się tu przedtem wyburzonego
budynku. Aby umożliwić posadzenie drzew między pawilonami,
autorzy zaplanowali obiekty na betonowych cokołach, które następnie
zostały przysypane ziemią, mniej więcej do wysokości blatów
znajdujących się w środku biurek. Dzięki temu i transparentnym,
zakrzywionym ścianom ze szkła pracownicy mają zieleń na
wysokości wzroku i stałe poczucie przebywania w egzotycznym
ogrodzie. Na terenie założenia posadzono w sumie ponad 10 tys.
roślin. Główny nacisk położyliśmy na przestrzenie zewnętrzne, co jest
kwintesencją stylu życia w Los Angeles. Zamiast przenieść ogród do biura,
przenieśliśmy biuro do ogrodu – tłumaczą autorzy. Nie poprzestali
jednak tylko na symbolicznych gestach. Wszystkie gatunki występują
lokalnie, są odporne na okresowe susze i niedobory wody. Przy
okazji w naturalny sposób obniżają temperaturę i zapewniają cień
wewnątrz pomieszczeń. Przekrycia powstały z certyfikowanego
drewna klejonego krzyżowo (CLT), a cała „szara woda” z terenu
założenia jest zbierana w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności
140 tys. litrów i może być wykorzystywana do podlewania. Wejście
na teren kampusu prowadzi przez zachowany, dwupiętrowy budynek
z 1964 roku. Na parterze znajduje się szereg ogólnodostępnych
przestrzeni, w tym księgarnia, restauracja i sale konferencyjne,
z których bezpłatnie korzystają lokalne organizacje charytatywne
i okoliczni mieszkańcy. W Second Home może pracować w sumie 700
osób. Koszt wynajmu waha się od 400 dolarów miesięcznie za własne
biurko do 3200 dolarów za zespół gabinetów dla 200-osobowego
zespołu. W cenę wliczone są usługi recepcyjne i pocztowe, dostęp
do sal konferencyjnych, prywatnych budek telefonicznych i garażu,
a także korzystanie z superszybkiego Wi-Fi, drukarek i skanera.
Po doświadczeniach lockdownu największym atutem tego typu biur
wydaje się jednak łączenie pracy w odosobnieniu z możliwością
organizacji bezpiecznych spotkań w większym gronie, a przede
wszystkim... kontakt z naturą.

2, 4 | W skład zespołu wchodzi 60
przeszklonych obiektów, pomiędzy
którymi zasadzono ponad 10 tys.
roślin nadających całemu założeniu
charakter egzotycznego ogrodu
3 | Przekrój przez założenie.
Oznaczenia: 1 – istniejący budynek;
2 – szklane biura; 3 – parking

40

4

Architekt Wnętrz 2/20

41

PREZENTACJA / Second Home: biuro postpandemiczne?
5

7

42

8

6

5, 8, 9 | Biura są całkowicie
przeszklone, ale dzięki otaczającej
je zieleni zachowują swoją
prywatność
2

6 | Rzut założenia: 1 – istniejący
budynek; 2 – szklane biura

1
1
2
1

7 | Charakterystyczne zadaszenia wykonano z drewna klejonego krzyżowo (CLT) pomalowanego na intensywny, żółty kolor

7

8

9

Architekt Wnętrz 2/20

43

PREZENTACJA / Second Home: biuro postpandemiczne?
10

44

11

10, 12 | W istniejącym budynku
zaprojektowano ogólnodostępne
biura dla większej liczby osób,
kawiarnię, sale wykładowe oraz
bibliotekę

12

11 | Pomiędzy budynkami znajduje
się dziedziniec, który również może
być wykorzystywany jako otwarta
przestrzeń biurowa

Zdjęcia dzięki uprzejmości pracowni
Selgascano oraz sieci Second Home:
1, 2, 4, 7, 9-12 – Iwan Baan; 5, 8 –
Sinziana Velicescu

Kampus coworkingowy
Second Home
Kalifornia, Los Angeles,
Hollywood
Autor: Selgascano
Architekt krajobrazu:
Selgascano / Second Home
Konstrukcja: Walter P. Moore
Inwestor: Second Home
Powierzchnia terenu: 8441 m²
Powierzchnia całkowita:
6273 m²
Liczba obiektów: 60
Projekt: 2015-2017
Realizacja: 2017-2019
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Prezentacja / Zabawa w ruinach
1

Zabawa
w ruinach
tekst: Maja Mozga-Górecka
zdjęcia: Daria Scagliola
Dalekowschodnie Tainan nosi przydomek miasta-Feniksa –
wiele razy w swojej historii upadało, by znów się odrodzić.
Pracownia MVRDV, dając drugie życie ruinom tamtejszego
centrum handlowego, pokazuje, jak ducha odnowy
wykorzystać w architekturze.

Starożytni autorzy nie są zgodni co do tego, ile razy mityczny
Feniks ginął w płomieniach, by potem wstać z popieliska.
Może 300, może 1500 razy. Tainan, najstarsze miasto Tajwanu,
nie nastręcza historykom aż takich trudności. Założone w XVII
wieku przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską, najpierw
uległo chińskiemu przywódcy Zhengowi Chenggongowi, zwanemu
w Europie Koksingą, lojalnemu wobec dynastii Ming, następnie
doświadczyło upadku tejże dynastii i przejmowane było kolejno
przez siły dynastii Qing, chłopskich rebeliantów, Japończyków,
a wreszcie wojska Chińskiej Republiki Ludowej. W ciągu stuleci
wielką zmianę przeszło też samo wybrzeże. Mokradła i lagunę
stopniowo zastępował stały ląd wynurzający się z wody.
Właśnie do tych procesów wydaje się nawiązywać „miejska
laguna” – Tainan Spring – stworzona według projektu
holenderskiej pracowni MVRDV w miejscu opuszczonego
centrum handlowego.
Gdy w 1624 roku na niewielkim półwyspie w zachodniej części
Tajwanu Holendrzy zakładali pierwsze siedziby, zwane przez
nich Fortem Zeelandia, ich celem była kontrola ruchu morskiego
w lagunie, wymiana handlowa towarów płynących z Indonezji do
Chin, rywalizacja z Hiszpanami. Po wyparciu Holendrów handel
drogą morską i rybołówstwo długo stanowiły ważny element lokalnej
gospodarki. Gdy lagunę zastąpił ląd, wciąż w głąb tego lądu wdzierał
się szeroki kanał, którym do miasta wpływały statki. Dopiero na
początku lat 80. port położony w kanale podupadł i na jego gruzach
postawiono centrum handlowe. 40 lat później podupadło również
ono, wyparte przez popularny e-handel. Władze miasta przygotowały
projekt ponownego ożywienia dawnego obszaru portu. Celem
było stworzenie nowej przestrzeni publicznej na terenie dawnego
sklepu, zintegrowanie jej z ciągnącą się wzdłuż kanału kilometrową
Haian Road, ograniczenie ruchu kołowego, wprowadzenie zieleni
i połączenie miasta z nabrzeżem. Projekt miejskiego placu i basenu
oparł się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Budynek
został rozebrany na części, które poddano recyklingowi.
46

1 | Z czterech stron plac otaczają
słupy konstrukcyjne dawnego
sklepu. Dzięki wykorzystaniu
istniejących elementów projekt
wpisuje się w ideę gospodarki
obiegu zamkniętego
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2

Na poziomie dawnego parkingu, a więc poniżej poziomu chodnika
powstała plaża połączona z płytkimi zbiornikami wodnymi i zielenią.
Płaskie wysepki zdają się wynurzać z wody, jak niegdyś samo Tainan
z Cieśniny Tajwańskiej. Zależnie od pory roku: suchej lub deszczowej,
poziom wody w zbiornikach podnosi się lub opada. Chłodna mgiełka
wydobywająca się z podłoża ma dawać mieszkańcom wytchnienie
w upalne dni. Z czterech stron plac otaczają, na wzór zacienionych
arkad, słupy konstrukcyjne dawnego sklepu. To, co pozostawiono
z betonowego szkieletu, pozwoli w kolejnych latach stworzyć pod
arkadami małe sklepy czy kioski z usługami. Integralnym elementem
projektu jest zieleń w postaci rodzimych gatunków drzew, krzewów
i traw, zaprojektowanych tak, by naśladowały naturalne krajobrazy
położone na wschód od miasta. Na ostateczny efekt trzeba będzie
poczekać około trzech lat, aż wszystkie rośliny osiągną odpowiednią
bujność i wysokość. – W Tainan Spring będzie można się kąpać
w zarośniętych pozostałościach centrum handlowego. Dzieci będą się
kąpać w ruinach przeszłości. Czy to nie fantastyczne? – pytał retorycznie
Winy Maas, współzałożyciel MVRDV i architekt odpowiedzialny za
projekt – Tainan jest bardzo szarym miastem. Wprowadzając dżunglę
wszędzie, gdzie się da, miasto zintegruje się z otaczającym je krajobrazem

3

48

– tłumaczył. Projekt urbanistyczny dla okolicy Haian Road obejmował
także, oprócz intensywnych nasadzeń, ograniczenie ruchu kołowego
do jednego pasa po każdej stronie, uporządkowanie i odnowienie
chodników, ujednolicenie wyglądu ulicznych szybów wentylacyjnych,
które występując w dużej liczbie, zaśmiecały przestrzeń – ponieważ
nie mogły zostać usunięte, oddano je w ręce lokalnych artystów.
Zamiast całkowicie oczyścić teren z pozostałości dawnego centrum
handlowego, projektanci zachowali jego niektóre fragmenty, a nawet
je wyeksponowali, przekrywając od góry szkłem jak archeologiczny
relikt w muzealnej ekspozycji i ważny element lokalnej historii. Trzy
przecznice dzielą Tainan Spring od kamiennej bramy FengShen, jednej
z najstarszych świątyń w mieście, trzy kolejne od XiMen, jednego
z najstarszych miejskich targowisk. W mieście słynącym z największej
na Tajwanie liczby starych świątyń taoistycznych i buddyjskich
Holendrzy w wyjątkowym geście docenili przeciętny, komercyjny
obiekt handlowy, który nie dożył nawet 40 lat. Z właściwą dla swojej
pracowni przekorą porównują pozostałości jego konstrukcji do
Forum Romanum otoczonego ruinami rzymskich świątyń. Przy okazji
stawiają pod znakiem zapytania przyszłość innych, rozsianych po
świecie centrów handlowych – świątyń kapitalizmu.

4

2, 4 | Architektom zależało
na wykorzystaniu istniejącej
przestrzeni i nadaniu jej
społecznego charakteru, tak
by stała się miejscem spotkań
okolicznych mieszkańców
3 | Rzut założenia – poniżej
poziomu chodnika, gdzie
zlokalizowany był parking, powstała
plaża połączona z płytkimi
zbiornikami wodnymi i zielenią
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5

6

5 | Wokół basenu zasadzono
drzewa i lokalną roślinność,
które potrzebują jeszcze kilku lat,
by zmienić to miejsce w miejską
dżunglę
6 | W zależności od pory roku
poziom wody w zbiornikach podnosi
się lub opada, a liczne wysepki
przywodzą na myśl miejską lagunę

50

7

7 | Projekt ożywienia dawnego
obszaru portu polegał na
stworzeniu przestrzeni publicznej
i ograniczeniu ruchu kołowego
8 | W podłożu zainstalowano
specjalny system zraszający
dający wytchnienie w upalne dni
i ograniczający wykorzystanie
klimatyzacji

8
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9 | Otwarta przestrzeń publiczna
z basenem powstała w miejscu
dawnego centrum handlowego
zlokalizowanego tuż przy kanale,
który był jednym z ważniejszych
punktów handlowych

10, 11 | W centralnej części założenia
znajdują się place zabaw, miejsca
spotkań i scena. W przyszłości
betonowe pozostałości posłużą jako
konstrukcja dla różnego rodzaju
pomieszczeń towarzyszących
Zdjęcia i rysunki: dzięki uprzejmości
pracowni MVRDV

9

Tainan Spring – miejski plac
i basen na terenie dawnego
centrum handlowego
Tainan, Tajwan
Architekt: MVRDV - Winy Maas
Współpraca: LLJ Architects
Architektura krajobrazu:
The Urbanists Collaborative
Projekt oświetlenia: LHLD
Lighting Design
Inwestor: Tainan City
Government
Konstrukcja: Evergreat
Associates
Główny wykonawca: Yong-Ji
Construction
Powierzchnia: 54 600 m²
Realizacja: 2020

52
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ABC SPECJALISTY

Biuro Na nowo
tekst: Marta Tomasiuk

1

Biurowe wnętrza przechodziły już niejedną metamorfozę
w historii, dostosowując się do potrzeb użytkowników
i obowiązujących trendów. Pandemia Covid-19 wymusiła
jednak zmiany związane przede wszystkim z podniesieniem
poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Kilka miesięcy temu home office, który dotychczas przez wielu
pracowników był często postrzegany jako dobro luksusowe, dla
większości stał się codzienną rzeczywistością. Szybko okazało się
jednak, że pracownicy potrzebują obecności drugiego człowieka,
wymiany myśli i tęsknią za biurowym życiem. Dziś i pracodawcy,
i pracownicy starają się odnaleźć w nowych realiach i – na tyle, na
ile to możliwe – wrócić do normalności. Aby powrót do biura był jak
najbardziej bezpieczny, konieczne okazało się wprowadzenie wielu
zmian – zarówno w organizacji, jak i w samym miejscu wykonywanej
pracy. Producenci mebli biurowych, którzy do tej pory podążali za
trendami i oczekiwaniami klientów, wspierają ich również w walce
54

z Covidem-19: wprowadzają nowe rozwiązania, organizują webinaria,
publikują poradniki. Raport „Welcome back… to the office!” Nowego
Stylu kompleksowo omawia zasady higieny, komunikacji w firmie oraz
propozycje zmiany aranżacji i uzupełnienia wyposażenia biurowych
przestrzeni, tak aby zapewnić jak najbezpieczniejsze warunki
pracy. Wśród firm szybko reagujących na zmieniające się potrzeby
pracowników biurowych znalazły się też Bejot, Vank czy Profim,
który przygotował antycovidową broszurę wspólnie z pracownią
mode:lina. – Zależy nam, żeby wymogi dotyczące zachowania dystansu
nie sprawiły, że więzi między pracownikami nagle zanikną. Wierzymy, że
kreatywnie przeprowadzone zmiany, oprócz bezpieczeństwa, mogą nadać
przestrzeni świetny efekt wizualny – komentuje nową rzeczywistość
architekt i współzałożyciel mode:liny, Paweł Garus. Tworząc
bezpieczne biuro, trzeba zacząć od wprowadzenia systemu regularnej
dezynfekcji, udostępnienia środków odkażających i opracowania
kodeksu zachowań dla pracowników oraz gości. Zasady te powinny

2

1 | Mobilne stanowisko do pracy
indywidualnej Mango Boss Design
zachowuje równowagę między
prywatnością a ergonomią.
Rozbudowana osłona ma również
właściwości akustyczne, fot. Mango
Boss Design

3

2 | Uzupełnieniem biurowych
przestrzeni mogą być siedziska
przeznaczone do stref
nieformalnych, takie jak Termo
marki Noti. W ramach systemu
możliwe są różne warianty połączeń
siedziska z oparciem oraz ich
zestawienie ze stolikiem lub z pufem,
proj. Tomek Rygalik, fot. Noti
3 | Zestaw przezroczystych przegród
z plexi BOB-19 marki Blå Station.
Wprowadzenie prostych paneli
do modułowego systemu sof BOB
pozwala na zachowanie dystansu
społecznego. Położenie przegród
można dowolnie i szybko zmieniać,
proj. Bernstrand & Borselius,
fot. Blå Station
4-5 | Półprzezroczyste panele
i ścianki działowe z poliwęglanu
z kolekcji Hinoki marki Manerba.
Osadzone w metalowej konstrukcji
z płaską, wolno stojącą sekcją,
dostępne są zarówno w wersji
stabilnej, jak i na kółkach,
proj. Federica Biasi, fot. Manerba

4
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6 | Subtelny system ścianek
i paneli Saltine od Pair sprawdzi się
w różnych konfiguracjach – zarówno
jako panel boczny, jak i przesłona
między biurkami, fot. Pair
7 | System akustyczny Leaf_Pod
marki Bejot pozwala w strefie
open space stworzyć odizolowane,
samowystarczalne miejsca pracy,

wyposażone w media porty i biurowe
akcesoria, fot. Bejot
8 | Regulowane biurko z kolekcji eUP
Nowego Stylu umożliwia szybkie
dostosowanie stanowiska do potrzeb
różnych pracowników, świetnie
sprawdzi się zatem w hybrydowym
modelu pracy, fot. Nowy Styl

6

7

uwzględniać zachowanie dystansu społecznego (odległość min. 1,5 m).
Jeśli takie przearanżowanie biura okaże się niemożliwe, rozwiązaniem
będzie system pracy rotacyjnej.
Aktualnym wymaganiom w aranżacji biur pomagają sprostać dobrze
już znane meble modułowe. Cieszą się one dużym powodzeniem ze
względu na elastyczność zastosowań – cechę docenianą dziś bardziej
niż kiedykolwiek wcześniej. Dowolność w ustawianiu biurek, stolików,
siedzisk pozwala na szybkie dostosowanie przestrzeni do nowych
warunków i potrzeb. Wyjątkowo funkcjonalnymi rozwiązaniami
może pochwalić się np. siedziba JLL w Madrycie, dla której specjaliści
z Tétris stworzyli wielofunkcyjną, rotującą przestrzeń w duchu Pivot
Space. Podstawą aranżacji były tu meble, których mobilność pozwoliła
wyznaczyć strefy zarówno do pracy indywidualnej, jak i do spotkań w
większym gronie. Obecnie, mimo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa,
każde biuro można zagospodarować tak, by było wykorzystane nawet
w 90 procentach. W siedzibie JLL udało się to dzięki zastosowaniu modelu
56

8

Pivot Space. W dobie koronawirusa i konieczności zachowania dystansu
społecznego przestrzeń tzw. rotująca sprawdza się najlepiej w projektowaniu
dawnego biura na nowo – mówi Danuta Barańska, dyrektor kreatywna
Tétris. – Pracownicy docenili między innymi half-moon space, elastyczną
przestrzeń zapewniającą możliwość pracy w strefie chill out. Stworzono
również tzw. huddle rooms – małe, prywatne sale konferencyjne lub pokoje
kominkowe, czyli przyjazne miejsca do spotkań biznesowych.
Produkty do „żyjących” przestrzeni proponuje m.in. marka Bejot –
system akustyczny Leaf_Pod pozwala w strefie open space stworzyć
odizolowane, samowystarczalne miejsca pracy wyposażone w media
porty i biurowe akcesoria. Kolekcja Tepee od Nowego Stylu sprawdza
się w miejscach do relaksu lub do wspólnego działania, jednak przede
wszystkim pozwala zaaranżować pojedyncze stanowiska. Modułowe
sofy w połączeniu ze stolikami i panelami z prasowanego filcu kreują
bezpieczne miniprzestrzenie. Uniwersalny system meblowy Balma
Plus marki Balma również łatwo poddaje się biurowym rearanżacjom

9

10

11

– poszczególne moduły można swobodnie zestawiać, a regulowane
biurka, ruchome ścianki, filcowe deflektory akustyczne pomagają
dostosować stanowisko pracy do bieżących warunków.
Wśród rozwiązań, które szybko uzupełniają przestrzeń, podnosząc
poczucie bezpieczeństwa, prym wiodą ścianki, panele czy nadstawki,
dostępne w różnych wersjach i wymiarach. Są proste w montażu,
wytrzymałe i wykonane z łatwych w czyszczeniu materiałów, a co
najważniejsze – nie wymagają wymiany całego biurowego wyposażenia.
Wall marki Vank to wysokie, akustyczne ekrany, które można przesuwać
dzięki rolkom z hamulcami. Faktura diamentu z jednej lub obu stron
podnosi ich walory estetyczne. Podobne korzyści zapewnia Selva
Hang (Bejot), której konstrukcja nadaje panelom lekkość, zachowując
właściwości ochronne produktu. Na kolory postawili też australijscy
producenci systemu Clikclax. Ekrany, poprzez dosłownie kilka kliknięć,
tworzą bezpieczną strefę przy dowolnym biurku. Ten estetyczny
system pozwala na wiele konfiguracji, a oryginalne barwy pobudzają
Architekt Wnętrz 2/20

9 | System sof BOB Job można
konfigurować w dowolny
sposób. To idealne rozwiązanie
do swobodnego i kreatywnych
przestrzeni pracy. Kompozycję
można rozbudowywać, dodając
tapicerowane przegrody akustyczne,
półki, stoły, kwiaty i lampy,
fot. Blå Station
10 | Poziom bezpieczeństwa
i komfortu pracy podnoszą też
proste rozwiązania, takie jak
nadstawka na panele biurkowe.

Na zdjęciu akrylowa, transparentna
ścianka z serii Softline marki
Abstracta, która pomaga
zachować dystans społeczny, nie
utrudniając wzajemnej komunikacji,
fot. Abstracta
11 | System ścianek i paneli
z kolekcji Vibe od Kinnarps
– wydzielenie mniejszych stref
pracy w przestrzeni open space
pomaga w zachowaniu dystansu
społecznego, a dodatkowo wpływa
na komfort akustyczny, fot. Kinnarps

57

ABC SPECJALISTY / Biuro na nowo
12

13

14

12 | Room Dividers stworzone
przez Dutch Invertuals to kolorowe,
mobilne parawany wykonane
z akrylu lub tkaniny. Panele
w oryginalnych kształtach nie tylko
zapewniają komfort pracy, lecz także
stanowią ciekawy element aranżacji
wnętrza, fot. Ronald Smits
13 | Seria akustycznych ekranów
podłogowych Softline marki
Abstracta daje możliwość łatwego
wydzielenia indywidualnych
stanowisk pracy nawet w strefie
open space, fot. Abstracta
14 | Inspirowane organicznymi
kształtami przegrody Wind Room
projektu Jina Kuramoto pomagają
wydzielić strefy w większych
przetrzeniach, fot. Offecct

do działania. W bardziej stonowanych wnętrzach sprawdzi się system
Saltine od Pair. Eleganckie, cienkie ścianki przypina się do biurka od
frontu i po bokach. Dzięki wygodnej regulacji można dostosować
wysokość ekranu do własnych preferencji. Higienę ich użytkowania
zapewnia wykonanie z estetycznego tworzywa PET lub akrylu.
Z kolei Nowy Styl w związku z pandemią koronawirusa opracował
rozbudowany system Safety solutions, składający się z nakładek
i nadstawek na panele, paneli wolno stojących i mocowanych do
blatu oraz ze ścianki wolno stojącej. Te proste w montażu produkty
pomagają zachować dystans, a przy tym są łatwe w utrzymaniu w
czystości i mają właściwości bakteriobójcze. W podobny sposób firma
Abstracta wzbogaciła swoją serię Softline. Akrylowe elementy można
zamontować zarówno do ekranów biurkowych, jak i podłogowych,
zwiększając przy tym komfort akustyczny w pomieszczeniu.
Do wyjątkowo higienicznych rozwiązań należą mobilne lub wolno
stojące ścianki działowe Vibe Focus marki Kinnarps. Tapicerka
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ze sztucznej skóry (poliuretan) jest odporna na częste czyszczenie,
również środkami dezynfekującymi. Praktyczność Vibe Focus zwiększa
się, gdy zamontujemy dodatkowe moduły ze szkła akrylowego.
Biura, w których nie ma możliwości bezpiecznego przearanżowania,
decydują się na system pracy zmianowej. W tym schemacie sprawdzają
się meble, które można dostosować do potrzeb różnych osób, więc
im więcej opcji regulacji i indywidualnych ustawień, tym lepiej.
Nie bez znaczenia jest też materiał, z którego wykonane są meble,
a uzupełnieniem sprawnie działającego systemu rotacyjnego są
miejsca przechowywania rzeczy osobistych, np. laptopów. Regulowane
biurka z kolekcji Balma Plus, z serii eUP Nowego Stylu czy stół
Move firmy Vank mają elektryczną regulację wysokości i można je
szybko zdezynfekować. W meblach h2O firma TOBO zastosowała
wodoodporną płytę kompaktową HPL z antybakteryjną powłoką
Sanitized®, która zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.
Jakie ślady pozostawi po sobie Covid-19? – Zdalne wykonywanie
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15

16
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obowiązków będzie coraz częściej łączone z obecnością w biurach –
komentuje Danuta Barańska. – Te zaś przyjmują rolę hub and club,
co oznacza stwarzanie takich środowisk, które sprzyjają współpracy,
spotkaniom biznesowym i towarzyskim, naradom oraz interakcji tak bardzo
potrzebnej, by działać produktywnie i kreatywnie w biznesie. Pandemia
koronawirusa zmusiła świat do szybkiej reakcji i dostosowania się do
nowej rzeczywistości. A rozwiązania, które pomagają zaaranżować
przestrzeń zgodnie z potrzebami wracających do biur pracowników,
dają nie tylko poczucie komfortu. Podnoszą też motywację
i kreatywność – wartości, które ze względu na konieczność zachowania
dystansu są dziś trudniejsze do osiągnięcia. Jak zauważa Jerzy
Woźniak, architekt i jeden z założycieli pracowni mode:lina: Podczas
projektowania mamy na uwadze, że współczesne biura to dziś nie tylko
piękne i funkcjonalne wnętrza, lecz także zaangażowana społeczność, która
w nich pracuje oraz je współtworzy. Firmę bowiem tworzą właśnie ludzie,
ich zaangażowanie i przywiązanie.
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15 | Biurko z elektryczną regulacją
wysokości Balma PLUS. Można nim
sterować bezpośrednio z komputera
lub smartfona, proj. Wiktoria Lenart,
Piotr Kuchciński, fot. Balma
16, 17 | Kolorowe lub całkowicie
transparentne, wyjątkowo proste
w montażu ekrany-puzzle firmy
Clikclax. Poszczególne elementy
można łatwo i szybko konfigurować,
dostosowując je do bieżących
potrzeb, fot. Clikclax
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PRZESTRZEŃ DOŚWIADCZANIA
teskt: Jakub Guźniczak
projektant oświetlenia, Signify

Przestrzenie sklepowe to już nie tylko miejsce
ekspozycji produktów. To swoista scena wrażeń i emocji,
które przekładają się na konkretne decyzje zakupowe.
Jak zatem stworzyć projekt sklepowego wnętrza,
tak by stanowił całościowe wrażenie, czyli tworzył
tzw. customer experience?
Jeszcze nie tak dawno branża handlowa stała przed wyzwaniem
wynikającym ze zmian pokoleniowych – millenialsi mieli stworzyć
nową jakość i nowy styl zakupów. Dziś, w kontekście zagrożeń
wynikających z pandemii, powstają nowe, zasadnicze pytania: czy
konsumenci przezwyciężą strach i wrócą do sklepów stacjonarnych,
czy też świat online będzie jedynym trendem? Z bieżących obserwacji
wynika, że sklepy online rzeczywiście będą miały większy udział
w rynku niż dotychczas, jednak kluczowe będzie połączenie tych
dwóch form w jedno doświadczenie zakupowe. Rzeczywistości online
oraz real staną się światami równoległymi, a w stosunku do każdego
z tych światów będziemy mieli inne oczekiwania. Z nimi związane
są kluczowe w podejmowaniu decyzji emocje, a te z kolei łączą się
z wrażeniami. Aż 98 proc. wszystkich bodźców odbieranych w sklepie
to informacje sensoryczne. Główną rolę odgrywa tu zmysł wzroku,
ale nie bez znaczenia są pozostałe zmysły: dotyk, zapach i słuch.
W projektowaniu sklepowego wnętrza należy zatem dążyć do
stworzenia przestrzeni stanowiącej całościowe wrażenie, które
przełoży się na konkretne doświadczenia zakupowe. Idealna ścieżka
klienta będzie się opierała na trzech podstawowych elementach:
witrynie sklepowej i wejściu, sali sprzedaży oraz przymierzalni.
Do tych stref można przypisać różne emocje i wrażenia, a następnie
sposób projektowania oświetlenia oraz wybór samego sprzętu.
Witryna sklepowa i samo wejście do sklepu to miejsca, w których
chcemy przyciągnąć uwagę i zaprosić przechodniów do wnętrza.
Doświadczenia wielu marek modowych pokazują, że prawidłowo
eksponowane okno wystawowe powinno się zmieniać co 2-4 tygodnie.
Nie zawsze jednak tak często zmienia się kolekcja, a zatem oprócz
zmiany aranżacji okna do lepszej ekspozycji i skupienia uwagi na
produkcje możemy wykorzystać oświetlenie. Przykładowo, system
Dynamic Display łączy w sobie wiele możliwości oddziaływania
na obserwatorów. Pierwsza to skupienie uwagi na produkcie –
dzięki oprawom soczewkowym (FPO, Fashion Proof Optics) mamy
możliwość użycia całej intensywności strumienia świetlnego opraw
(nie powodują one też efektu „halo”). Kontrast będzie istotnym
elementem całej ekspozycji – ciężko jest konkurować ze światłem
dziennym, ultrawąska optyka jest jednak w stanie stworzyć
odpowiedni kontrast w stosunku do tła. Kolejna możliwość systemu
to zdalne sterowanie oprawami za pomocą aplikacji, co pozwala
kreować nową scenografię witryny z poziomu obsługi obiektu.
Jeszcze inną opcją jest dynamiczna scenografia – np. Interact
Dynamic Shop Window z funkcją konfigurowania płynnej zmiany
intensywności oświetlenia: akcenty świetlne pojawiają się na różnych
elementach wystawy, przyciągając uwagę co rusz do innego produktu.
W ten sposób uzyskujemy efekt dynamicznej prezentacji, która
automatycznie skupia na sobie wzrok przechodniów.
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1 | Wąskie linie rozproszonego
i delikatnie wyblakłego światła
oprawy DGA Vivi tworzą
ciepłą, przyjazną atmosferę.
Regulowane źródła LED dzięki
przegubom kulowym pozwalają
skierować światło w pożądanym
kierunku, fot. DGA
2, 4 | Oprawa LED Signify
drukowana w 3D na zamówienie
sieci Marks & Spencer. Wymianę
oświetlenia w brytyjskich
i irlandzkich sklepach marki
przeprowadzono m.in. w celu
zaoszczędzenia energii, fot. Signify
3 | Miękki panel tekstylny niskiej
rozdzielczości (Luminous Textile)
pozwala na zabawę kolorem,
ruchem, fakturą i światłem,
jak również tworzenie wielu
zmieniających się scenariuszy
świetlnych, fot. Signify

4
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5

6

7

5 | Połączenie dwóch światów –
światła i dźwięku – w akustycznym
panelu sufitowym Scala marki
Abstracta. Minimalistyczny,
falisty kształt daje możliwość
wielu aranżacyjnych konfiguracji,
fot. Abstracta
6 | Filigranowa, kwadratowa
lub prostokątna oprawa LED,
z bezpośrednią lub pośrednią
emisją światła z kolekcji Gioco
marki Sattler. System umożliwia
tworzenie wielu kombinacji,
również w wariancie z panelami
akustycznymi, fot. Sattler
7 | Niewielkie wymiary oraz wysoka
wydajność reflektorów Mini Tini
marki DGA sprawdzą się zwłaszcza
w akcentowaniu szczegółów
we wnękach wystawienniczych,
fot. DGA

Kupujemy pod wpływem emocji, a przecież wrażenia wzrokowe
je stymulują. To, co widzimy, to wynik trzech składowych: źródła
światła i jego parametrów, własności odbiciowych obiektu, który
obserwujemy, oraz czułości spektralnej naszego oka. Nie mamy
wpływu na budowę naszego oka ani na sam obserwowany element,
ale możemy mieć wpływ na to, w jakim świetle obserwujemy produkt.
To jakość światła determinuje wygląd przedmiotów. Dystrybucja
światła jest związana z rodzajem samej oprawy optyki, rozłożeniem
opraw w przestrzeni i projektem. Kolor lub barwa światła to parametr
źródła światła – jednak nie chodzi tu tylko o wskaźnik oddawania
barw i temperaturę barwową. Należy pamiętać również o nasyceniu
(saturacji), punkcie barwnym oraz tolerancji źródła LED w zakresie
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elips MacAdama. Trzeba też uwzględnić to, w jaki sposób światło
pokazuje biel, skórę oraz czy odzwierciedla pełną paletę barw i czy
daje poczucie naturalności.
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na budowanie przyjaznej
atmosfery we wnętrzach jest komfort widzenia. W tym kontekście
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zjawisko olśnienia
przykrego. Pojawia się ono wtedy, gdy luminancja (jaskrawość) w polu
widzenia jest o wiele wyższa od poziomu, do którego nasze oko jest
zaadoptowane. Im wartość olśnienia jest mniejsza, tym większy będzie
komfort obserwacji. Wykorzystanie systemów soczewkowych lub
opraw z pierścieniem będzie znacząco redukować ten niekorzystny
efekt. Stopień, w jakim źródło światła jest niewidoczne, opisuje

ABC SPECJALISTY / Przestrzeń doświadczania
8

9

8 | Inteligentne żarówki Philips
Hue G125 i ST72 z możliwością
przyciemniania, wzbogacone
o elementy stylu vintage, takie jak
m.in. spiralny żarnik. Można ich
używać wraz z technologią Bluetooth,
a także sparować z mostkiem Hue, co
pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad
oświetleniem, fot. Signify
9 | Reflektory szynowe Tini
i Mini Tini marki DGA mogą być
wykorzystywane do oświetlenia
punktowego oraz tworzenia
akcentujących efektów świetlnych,
fot. DGA
10 | A.24 marki Artemide to nowy,
elastyczny system do projektowania
oświetlenia w przestrzeni.
Pojedynczy profil o grubości 24 mm
można zainstalować we wnęce,
na suficie lub podwieszeniu,
aby w sposób ciągły podążać za
kątami oświetlanej powierzchni,
fot. Artemide

10
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się jako kąt ochrony. Kluczowe w zapewnieniu komfortu widzenia
będzie ukrycie źródła światła z pola widzenia wzroku kupującego.
Dlatego istotny jest sposób nakierowywania źródeł punktowych
na ekspozycję. Zgodnie z ogólną zasadą kąt nakierowania opraw na
ekspozycję nie powinien być większy niż 25 stopni – taka rotacja
chroni przed świeceniem bezpośrednio w oczy.
Nie sposób mówić o samym oświetleniu bez tła czyli kontekstu.
Postawmy sobie zatem pytanie, w jakich warunkach oglądamy
ekspozycję? Kolor, materiał i tekstura tła będą miały wpływ na
postrzeganie eksponowanych przedmiotów. Aranżując przestrzeń
handlową, musimy mieć świadomość wyboru parametrów barwnych
oprawy. Należy wziąć po uwagę to, jak dana przestrzeń ma wyglądać,
jaki towar jest w niej eksponowany, kim jest nasz klient docelowy.
Inaczej zaprojektujemy oświetlenie w salonie sukien ślubnych,
a inaczej w sklepie z modą jeansową. Niezależnie od rodzaju
produktów wskaźnik oddawania barw powinien być jak najwyższy.
Temperatura barwowa wpływa na postrzeganie przestrzeni: niższa
(cieplejsza) daje przyjazne, bardziej domowe wrażenie; wyższa
(chłodniejsza) – efekt nowoczesności i dynamizmu.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy takim projektowaniu
oświetlenia? By stworzyć przestrzeń, w której czujemy się dobrze, jej
elementy strukturalne i architektoniczne powinny być modelowane
w sposób czytelny i przyjemny. Zacznijmy od warstw światła
(światło ogólne, akcentowe, dekoracyjne, architektoniczne) – to one
podkreślają hierarchię elementów przestrzeni. W architekturze
i projektowaniu wnętrz hierarchia jest definiowana przez wielkość.
Człowiek skupia uwagę w pierwszej kolejności na obiektach
największych. Dodając oświetlenie tła lub podkreślając światłem
architekturę mebla, możemy kreować grupy przedmiotów i nadawać
im odpowiednią hierarchię. Ta zaś powinna zapewniać czytelność
przestrzeni, zachęcać do wejścia i prowadzić do środka wnętrza.
Dodatkowo warto sięgnąć do kilku technik oświetlania, które pomogą
wydobyć strukturę, materiał i kształt przedmiotu. Techniki te, na
co dzień stosowane w teatrze i fotografii, przeniesione do realiów
sklepowych pomogą zbudować przemyślaną ekspozycję. I tak,
oświetlenie główne kierunkowe tworzy blask i akcent dzięki wysokiej
jasności i głębokim cieniom. Światło wypełniające to dodatkowe
oświetlenie stosowane w celu zmiękczenia cieni i ustalenia kontrastu

11 | Wyjątkowo cienkie profile
systemu Cometa Q4 (DGA)
pozwalają na równoległe łączenie
kilku elementów i tworzenie wąskiej,
jednorodnej linii światła, fot. DGA
12 | Myco Z to system opraw
oświetlających wnętrze światłem
skupionym i ogólnym. Różnorodne
rozmiary i właściwości opraw
zachęcają, by wieszać je w grupach,

11

tworząc różnorodne kompozycje,
fot. Chors
13 | Wąskie linie rozproszonego
i delikatnie wyblakłego światła
oprawy DGA Vivi tworzą
ciepłą, przyjazną atmosferę.
Regulowane źródła LED dzięki
przegubom kulowym pozwalają
skierować światło w pożądanym
kierunku, fot. DGA

12

13

na pożądanych poziomach. Z kolei backlight (oświetlenie z tyłu
i zazwyczaj powyżej obiektu) służy do oddzielania danego elementu
od jego tła przez podkreślanie konturów. Ujawnia też przezroczyste
elementy lub tekstury. Kolejna technika – uplight – to akcentujące
źródła światła, rozmieszczone blisko podłogi i nakierowane w górę;
mogą również podkreślać dramaturgię scenografii. Gdy określimy
już kontekst projektu, jego wymagania oraz kluczowe elementy
architektoniczne, możemy przejść do opracowania tzw. lighting planu.
Odległości nacelowania, odstępy między oprawami będą zależały od
kształtu wiązki i preferowanego efektu oświetleniowego, a z drugiej
strony – od siatki rozkładu opraw i projektu wnętrz. Aby zapewnić
odpowiednie modelowanie produktów, nie należy montować opraw
zbyt daleko od oświetlanego obiektu, dzięki temu unikniemy efektów
cieni i odblasków. Z drugiej strony odległość nie może być również
zbyt mała, tak by nie oświetlać szczytu regału – powinna zawierać się
w przedziale między 1/3 do 1/4 wysokości montażu.
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Przy projektowaniu wnętrz sklepowych często skupiamy się na
głównej sali ekspozycyjnej, pozostawiając na drugim planie inne,
towarzyszące pomieszczenia, takie jak choćby przymierzalnie.
Tymczasem te ostatnie od niedawna traktuje się już nie tylko
jako czysto funkcjonalne miejsce, lecz także jako kluczową strefę,
w której ważą się losy zakupów. W rezultacie stają się one coraz
większe, a jakość i sposób ich oświetlenia widocznie się poprawia.
Sprzedawcy eksperymentują z nowoczesnymi technologiami, takimi
jak „inteligentne lustra” czy możliwość domówienia lub sprawdzenia
online innych produktów. Wykorzystując miękkie przednie
oświetlenie z możliwością wyboru sceny, które można dostosować
do marki, sezonu lub aktualnej kolekcji, stwarzamy klientowi warunki
dopasowane do różnych okazji.
Znajdujący się na końcu ścieżki zakupowej obszar kasy jest miejscem
tzw. zakupów impulsowych, gdzie najczęściej można zaopatrzyć
się w różnego rodzaju akcesoria. Sposób ekspozycji tej strefy nie
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powinien odbiegać od sposobu prezentacji na sali sprzedaży. Możemy
też wykorzystać oprawy akcentowe lub oświetlenie półkowe, by
wydobyć i przyciągnąć wzrok klientów. Sama lada powinna być
podkreślona jako element architektoniczny, tak by była czytelna
i widoczna. Dobrze jest wykorzystać również tło znajdujące się za ladą
na ekspozycję np. znaku towarowego. Pamiętajmy, że obszar kasy jest
miejscem pracy i podlega określonym wymaganiom. Polska norma
mówi o poziomie 500 lx i ograniczeniu olśnienia do poziomu poniżej
19. Wymagania te mogą z powodzeniem spełnić np. oprawy wiszące,
które dodatkowo wyróżnią tę strefę. W strefie kas unikajmy jednak
umieszczania projektorów kierunkowych, tworzących zbyt duży
kontrast i mogących powodować olśnienie bezpośrednie i odbiciowe.
Współczesna technologia pomaga w analizowaniu przestrzeni –
modele 3D, wizualizacje, obliczenia fotometryczne czy technologie VR
stanowią narzędzia, dzięki którym możemy projektować przestrzeń
taką, jaką będzie w rzeczywistości.
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14 | Laureat German Design
Award 2021 – kinkiet schodkowy
Piega (DGA) składający się
z przypominającej kartkę papieru
aluminiowej płyty, która otacza
świecący cylinder. Asymetryczne
źródło światła LED daje miękkie,
rozproszone światło, fot. DGA
15 | System różnorodnych
elementów kolekcji opraw Vivi
marki DGA inspiruje do budowania

własnych kompozycji i scenariuszy
świetlnych, fot. DGA
16 | Okrągłe elementy systemu
Alphabet of light marki Artemide,
dostępne w dwóch średnicach,
można podzielić na moduły, aby
dowolnie łączyć ze sobą elementy
liniowe pod różnymi kątami,
tworząc liniowe lub zakrzywione
struktury światła, fot. Artemide
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Choć wydaje się oczywiste, że aktywność umysłowa
wymaga skupienia, a uczeń – by móc zapamiętać słowa
nauczyciela – musi je przede wszystkim usłyszeć, to
kwestia parametrów akustycznych pomieszczeń służących
edukacji dopiero od kilku lat stanowi rzeczywisty
przedmiot zainteresowania projektantów. Tymczasem
nakłady na ten cel to inwestycja w społeczny i gospodarczy
rozwój społeczeństwa.
Jeszcze na początku stulecia żaden z polskich wydziałów architektury
nie oferował studentom zajęć z akustyki budynków użyteczności
publicznej. Zmiana, która od tego czasu zaszła w szkolnictwie
wyższym, przekłada się dziś także na warunki kształcenia w szkołach
podstawowych i średnich. Kontrolując takie parametry, jak czas
pogłosu, chłonność akustyczna oraz wskaźnik transmisji mowy
(określający poziom zrozumiałości mowy w pomieszczeniach), tworzy
się placówki przyjazne rozwojowi intelektualnemu. Jak wskazują
autorzy opracowania Trend report. Trends that will shape the learning
environments of the future, przygotowanego na zlecenie firmy Kinnarps,
współczesna szkoła musi odpowiadać na wyzwania rynku pracy,
ale także reagować na zmiany w zakresie nauki i szerzej – wiedzy
o świecie. Jednocześnie powinna realizować potrzeby społeczne
od skali makro (najnowszym przykładem jest pandemia) po mikro
(np. napływ do danej placówki większej liczby dzieci w związku
z budową w okolicy nowego osiedla). W związku z tym wyzwaniem
kluczowa staje się sukcesywna zmiana w zakresie przekazywanych
treści, a także przebudowa samej formuły prowadzenia zajęć.
Ta będzie obliczona na bardziej efektywne wykorzystanie możliwości
poznawczych uczniów, m.in. przez zastosowanie wiedzy o związku
między kondycją czy postawą ciała a efektywnością nauki (brain-body
learning), w tym aranżowanie przestrzeni szkolnych zachęcających
nie do spokojnego siedzenia w ławce, lecz do ruchu. Zarysowane tu
nowe formy kształcenia będą wymagały innych niż dotąd przestrzeni
szkolnych, m.in. skuteczniejszego niż dotąd tłumienia nadmiaru
dźwięków. Mowa tu o nie tak dalekiej przyszłości, ale już teraz
wiadomo, że cisza sprzyja procesom myślowym i korzystnie wpływa
na samopoczucie. Badacze analizujący to zagadnienie w realiach
szkół podstawowych wskazali na kwestie m.in. jakości rozumienia
ze słuchu, zdolności zapamiętywania nowego materiału, natężenia
stresu i poziomu ciśnienia tętniczego, a także stopnia koncentracji
na zadaniu, tempa pracy, poziomu zmęczenia oraz nasilenia agresji
fizycznej w czasie przerw czy po zajęciach.
Sposobów na poprawienie komfortu akustycznego w szkołach
jest wiele. Same tylko rozwiązania budowlane pozwalające na
spełnienie podstawowych wymagań normy pogłosowej (regulującej
kwestię akustyki w obiektach użyteczności publicznej), są w stanie
obniżyć poziom hałasu o około 10 dB, co ucho ludzkie odbiera jako
dwukrotną redukcję natężenia dźwięku. Tu warto dodać, że na
korytarzu szkolnym maksymalny poziom hałasu w czasie przerw
często przekracza 100 dB, choć tak naprawdę bardziej męczący
– bo ciągły – jest tzw. równoważny poziom dźwięku, który zwykle
waha się między 80 a 85 dB. Dzięki samym panelom akustycznym
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1 | We wnętrzach St. Andrew’s Scots
School w Buenos Aires (proj. Rosan
Bosch Studio) oprócz stref do
nauki w grupach zaaranżowano
przestrzeń ciszy, w której uczniowie
mogą skoncentrować się, leżąc na
zakrzywionych leżakach i sofach,
fot. Kim Wendt
2, 3 | Pochłaniający dźwięk
parawan Soundsticks® firmy
Offecct, zaprojektowany przez
Andreę Ruggiero, podnosi komfort
akustyczny m.in. w strefach do
indywidualnej nauki. Konstrukcję
można zawiesić na szynach
w układzie liniowym lub
promieniowym – w zależności od
potrzeb i miejsca, fot. Offecct
4 | Modułowy system sof BOB od
Blå Station na korytarzach Campus
Eskilstuna (Szwecja). Wielokolorowe,
dwustronne kanapy umieszczone
w otwartych przestrzeniach
zachęcają do spotkań i rozmów,
proj. Stefan Borselius i Thomas
Bernstrand, fot. Jason Strong

4
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5 | Panel o wysokim współczynniku
odbicia Sinfonia Reflecta marki
OWA pozwala uzyskiwać
znakomitą słyszalność w większych
pomieszczeniach, takich jak sale
prezentacyjne czy aule, fot. OWA
6 | Zaprojektowane przez Rosan
Bosch Studio mniej formalne,
otwarte przestrzenie Western
Academy w Pekinie wspierają

5

nauczanie oparte na projektach oraz
sprzyjają spotkaniom i integracji,
fot. Kim Wendt
7 | Wykorzystanie tapicerowanych
mebli na korytarzach szkoły
Växjö Fria Gymnasium
w Arenastaden (Szwecja) wpływa
na akustykę przestrzeni i nadaje
jej zaciszny, przytulny charakter,
fot. Kinnarps

6

7

dobranym do wymogów konkretnej przestrzeni szkoła staje
się wyraźnie bardziej przyjaznym miejscem. A przecież norma
określa wymagania minimalne – ograniczeniem w poprawie jakości
akustycznej wnętrz placówek edukacyjnych jest wyłącznie budżet.
Cennym uzupełnieniem dla przepisów normy staje się wieloletnie
doświadczenie praktyków. Z refleksji nad tym, jak odpowiadać na
wyzwania akustyczne m.in. placówek edukacyjnych, zrodziła się
koncepcja Activity Based Acoustic Design. Na czym polega? Architekt
Mikołaj Jarosz, specjalista ds. akustyki firmy Ecophon Saint-Gobain,
wyjaśnia: Podczas projektowania akustyki danego pomieszczenia w
szkole należy wziąć pod uwagę nie tylko jego formę i wielkość, ale także
sposób wykorzystania oraz potrzeby (a czasami ograniczenia) osób
z niego korzystających.
W przestrzeniach edukacyjnych na równi z potrzebą ograniczania
hałasu warto więc traktować wyzwania związane z zapewnieniem
dobrej zrozumiałości mowy – i to zarówno z perspektywy
72

nauczyciela, jak i uczniów. Szczególne znaczenie ma tu ograniczenie
pogłosu, gdyż dźwięki mowy odbijające się od ścian i sufitu nie
tylko utrudniają komunikację, ale też skłaniają do podnoszenia
głosu, co potęguje problem hałasu. Należy też zwrócić uwagę na
poziom tła akustycznego (np. szum wentylacji czy hałas dobiegający
z ulicy), zwłaszcza w niskich częstotliwościach, ponieważ to on
jest tu najbardziej uciążliwy. Aby poprawić wymienione parametry
w klasie lekcyjnej, eksperci proponują, po pierwsze, zastosować
sufit dźwiękochłonny działający szerokopasmowo, czyli taki, który
będzie skuteczny również w niskich częstotliwościach. Po drugie –
umieścić panele dźwiękochłonne na tylnej ścianie klasy, a w większych
salach czy w pomieszczeniach do pracy grupowej także na jednej
ścianie bocznej. Nad miejscem, z którego zwykle mówi nauczyciel,
a więc w sąsiedztwie biurka i tablicy, sprawdzi się z kolei strefa
odbijająca dźwięki – usytuowane tu panele pełne lub dyfuzory
będą wzmacniały głos nauczyciela. Z czego mogą być wykonane

8

9

10

panele dźwiękochłonne? Spośród dostępnych materiałów największą
popularnością, głównie z powodu ceny, cieszą się podwieszane sufity
mineralne. Spotyka się jednak także panele wykorzystujące tkaniny, filc,
drewno, bądź wełnę drzewną – mówi Rafał Bronowicz z firmy Modern
Classic. – Zwłaszcza ten ostatni materiał ma walory warte uwagi. Można
go odświeżać i rearanżować. A poza tym jest odporny na uderzenia piłką,
nadaje się więc do montażu w salach gimnastycznych.
Jak w praktyce zastosować wybrany materiał w klasach lekcyjnych?
Architekt Mikołaj Jarosz proponuje cztery scenariusze. W pierwszym,
kiedy tylna i boczna ściany klasy powyżej wysokości 100 cm jest
zabudowana otwartymi półkami na książki, pomoce naukowe czy
rzeczy osobiste uczniów, parametry akustyczne zgodne z normą
i zapewniające komfort uczenia się powinien zapewnić sam sufit
dźwiękochłonny. W scenariuszu drugim, gdy brak otwartych
regałów, sufitowi dźwiękochłonnemu powinny towarzyszyć dwa
ponadmetrowej szerokości pasy dźwiękochłonnych paneli ściennych
Architekt Wnętrz 2/20

8 | Panele Soundsticks® marki
Offecct (laureat Green Good Design
2020) zostały wykonane w 100
proc. z materiałów pochodzących
z odzysku. Skrawki materiałów
uformowano w kształt tuby,
a następnie pokryto materiałem
pozostałym z produkcji, fot. Offecct
9 | Korytarze szkolne to miejsca
o wyjątkowo wysokim natężeniu
hałasu. W szkole podstawowej

w Psarach (proj. Pracownia
Mroziuk-Pietrucha) zastosowano
panele sufitowe Ecophon Focus Lp,
fot. Tomasz Osiak
10 | W półotwartej przestrzeni
szkoły podstawowej w Hiukkavaara
w Finlandii (proj. Lukkaroinen
Architects) zastosowano panele
Ecophon Solo Baffle 1200/300,
fot. Juha Sarkkinen, Studio
Juha Sarkkinen
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11 | Projekt Vittra School
Telefonplan w Sztokholmie
projektanci (proj. Rosan Bosch
Studio) opiera się na elastyczności
przestrzeni i zróżnicowanych
sytuacjach uczenia się, w których
aranżacja poszczególnych stref
zachęca do zabawy i kreatywności,
fot. Kim Wendt
12 | Zainspirowane rzeźbami skał
szkockiego wybrzeża sześciokątne
kolumny bazaltowe stanowią
intrygującą scenerię do nauki
i odpoczynku. Tutaj uczniowie
mogą pracować w grupach, zbierać
się na prezentacje lub znaleźć
chwilę dla siebie wśród wysokich
filarów, St. Andrew's Scots School,
proj. Rosan Bosch Studio,
fot. Kim Wendt

12

na tylnej i bocznej ścianie sali, przy czym najodpowiedniejsze będą
tu te o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Wariant trzeci, odpowiedni do klas, których przyszłe umeblowanie
jest projektantowi nieznane, obejmuje wygłuszenie sufitu oraz
wąskiego pasa ścian (tylnej i bocznej) od wysokości 200 cm do
sufitu. Umieszczenie paneli ściennych na dużej wysokości, a więc
poza zasięgiem rąk dzieci, pozwala na zastosowanie delikatniejszych
(i tańszych) materiałów. Czwarty scenariusz dotyczy budynków,
których projekt zakłada wykorzystanie masy termicznej konstrukcji.
Ponieważ w takiej sytuacji użycie standardowych sufitów
dźwiękochłonnych skutkowałoby niepożądaną izolacją stropów
mających magazynować energię cieplną, lepiej sięgnąć po panele
poziome podwieszane w pewnej odległości od stropu lub zwieszane
pionowo lamele, tzw. baffle. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju
rozwiązania są pewnym kompromisem. Montaż wolno wiszących paneli
pogarsza wymianę termiczną o piętnaście do dwudziestu procent,
a z drugiej strony ich chłonność akustyczna jest w niskich częstotliwościach
wyraźnie gorsza niż w przypadku sufitu podwieszanego – zaznacza
arch. Mikołaj Jarosz. Z kolei Rafał Bronowicz dodaje, że projektant
wnętrz nie musi łamać sobie głowy nad szczegółami technicznymi
tych rozwiązań: Wystarczy, że przedstawi wymagania funkcjonalne oraz
koncepcję wyglądu wnętrza, a firma taka jak nasza dopasuje konkretne
parametry, a więc rodzaj materiału akustycznego, sposób ustawienia,
niezbędne odstępy.
Zarysowane powyżej problemy dotyczą głównie sal lekcyjnych, choć
niewyłącznie. Z nadmiernym hałasem kojarzą się przede wszystkim
sale sportowe, a także szkolne korytarze. Tu na ogół wystarcza
montaż standardowych sufitów dźwiękochłonnych, ewentualnie
w wybranych miejscach także paneli ściennych. Wytłumienia hałasu
wymagają jednak również inne pomieszczenia szkół. Punktem wyjścia
w projekcie ich aranżacji czy remontu zawsze powinna być rezygnacja
z sufitów wykonanych z płyt gipsowych, mocno odbijających dźwięki
i generujących pogłos. Oprócz rozwiązań sufitowych i ściennych duże
znaczenie mają również płaszczyzny podłóg. W holu wejściowym,
w szatniach i na stołówce lepiej niż posadzka z gresu czy terakoty
sprawdzi się wykładzina elastyczna (z PVC lub tkana z winylu), która
słabiej odbija dźwięki i znacznie lepiej tłumi kroki. W bibliotece, na
świetlicy czy w gabinecie psychologa dobrym rozwiązaniem będzie też
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13 | W Liceo Europa w Saragossie
dzieci mogą swobodnie się
poruszać, wykorzystując przestrzeń
do zabawy, nauki i odkrywania.
Nie zabrakło w niej również
zacisznych, miękkich siedzisk do
spokojnej nauki, lektury lub chwili
odpoczynku, proj. Rosan Bosch
Studio, fot. Kim Wendt

13

14 | Sufity podwieszane Shiluvit
(Modern Classic) na bazie litego
drewna – amerykańskiej sosny
bejcowanej na kolor dębu (typ
7-501; klasa absorpcji dźwięku A)
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
fot. Modern Classic
15 | W sali sportowej w szkole
podstawowej w Psarach (proj.
Pracownia Mroziuk-Pietrucha)
wykorzystano panele Ecophon Super
G A (sufit) oraz Ecophon Akusto Wall
A Super G (ściany), fot. Tomasz Osiak

14

15

wykładzina dywanowa. Warto również rozważyć wykończenie ścian
(zwłaszcza w miejscach mniej narażonych na uszkodzenie, np. powyżej
1,5 m) tapetą winylową o głębokiej fakturze lub wspomnianą tkaną
wykładziną winylową. Stworzy ona efekt obicia tapicerskiego, ale
w przeciwieństwie do tkaniny będzie bardziej odporna na zabrudzenia
i czyszczenie. Pomocne w kształtowaniu akustyki pomieszczenia będą
również dekoracyjne panele akustyczne o fakturze przypominającej
filc lub aksamit – mają niezwykle zróżnicowane formy, kształty,
kolory. Część zadań paneli wygłuszających mogą przejąć także meble
tapicerowane służące do odpoczynku czy rekreacji. W większych,
niesformalizowanych pomieszczeniach edukacyjno-rekreacyjnych
sprawdzą się także mobilne parawany i inne rozwiązania stosowane
76

najczęściej w biurach, jak choćby wytłumiające dźwięk ścianki
działowe montowane do blatów biurek. Godne uwagi są także
lampy akustyczne – podwieszane u sufitu oprawy oświetleniowe
z wmontowanymi panelami absorbującymi dźwięk.
W realiach polskiego systemu edukacji wspomniane tu dodatkowe
sposoby tworzenia przyjaznych warunków akustycznych mogą się
wydawać bajką o żelaznym wilku. Który organ prowadzący szkołę
znajdzie pieniądze na montaż lamp akustycznych lub mobilnych
parawanów? Ale przecież dopiero od roku 2018 (czyli wejścia w życie
tzw. normy pogłosowej) szkolny hałas traktowany jest z należną mu
uwagą. Jak widać, choć nie z prędkością dźwięku, to jednak dokonują
się tu do niedawna zupełnie nieoczekiwane zmiany.

16

17

16 | Przestrzeń edukacyjna
zaaranżowana i wyposażona
zgodnie z koncepcją activity-based learning, zachęcająca
dzieci do wyboru miejsca najlepiej
odpowiadającego temu zadaniu,
które aktualnie wykonują,
fot. Kinnarps
17 | W gmachu Collegium
Pathologicum Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
zastosowano okładziny ścienne
i sufity podwieszane Glastik Solo
(Modern Classic), perforowane
panele na bazie płyty gipsowo-włóknowej oklejonej fornirem oraz
lakierowane, fot. Modern Classic
18 | Na odpowiednią akustykę
sal lekcyjnych poza materiałami
sufitowymi i ściennymi wpływa
również odpowiednie wyposażenie,
jak fotele i stoły na kółkach czy
meble tapicerowane, fot. Kinnarps

18
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Kamień, drewno, ceramika i tkaniny tworzą nie tylko
współczesne wnętrza mieszkalne – także w przestrzeniach
komercyjnych ugruntowuje się trend stosowania
materiałów zaczerpniętych z przyrody lub do niej
nawiązujących. Co ważne, również gdy zamiast naturalnego
surowca trzeba wybrać jego imitację, nietrudno wybrać
rozwiązanie ekologiczne.
Od wielu lat płyty kamienne pozostają chętnie wybieranym rodzajem
posadzki do obiektów użyteczności publicznej, w tym handlowych
i usługowych. Doskonale sprawdzają się zwłaszcza w pomieszczeniach
o najbardziej intensywnym ruchu. Bezkonkurencyjne pozostają
różnobarwne krajowe i importowane granity, odporne na niemal
wszystkie niebezpieczeństwa, jakie grożą posadzce w tego typu
przestrzeniach. Na posadzkach stosuje się także szlachetne porfiry
oraz kwarcyty. Te ostatnie pozwalają tworzyć wytrzymałe posadzki
w jasnych odcieniach. Tam, gdzie ryzyko uszkodzeń mechanicznych
78

oraz zaplamień jest mniejsze, z powodzeniem stosuje się również nieco
mniej odporne skały, jak elegancki marmur czy szlachetny trawertyn.
Utrzymująca się moda na czerń we wnętrzach otworzyła z kolei nowe
możliwości przed łupkiem, wcześniej rzadko wykorzystywanym do
wykonywania posadzek (m.in. Cerstone). – Jego chropowata struktura
pomaga budować surowy nastrój wnętrza o charakterze loftu. Z kolei
oglądana pod światło daje fantastyczny efekt gry blasków i cieni, co szalenie
wzbogaca prostą realizację w stylu nowoczesnym. Doskonale wygląda
połączenie w jednej posadzce dwóch delikatnie zróżnicowanych odcieni.
Z kolei w obiektach historycznych relatywnie jednolita płaszczyzna łupka
korzystnie kontrastuje z rysunkiem i barwą odsłoniętego wątku ceglanego
– dodaje architekt wnętrz Izabela Dymkowska. Nowością na rynku są
agaty (m.in. seria Agata, Interstone) – zlepiane tak, by tworzyły duże
płyty, a następnie odpowiednio cięte i starannie szlifowane, ukazują swą
niepowtarzalną urodę. Dodatkowy efekt, podobnie jak w przypadku
onyksu, uzyskuje się ich przez podświetlenie.

2

3

1 , 3 | Inspiracje naturą
w wykładzinach Marmoleum
Forbo przejawiają się nie tylko
w nawiązujących do drewna
i kamieni deseniach, lecz także
w przyjaznej środowisku i neutralnej
pod względem emisji CO2 produkcji,
fot. Forbo
2 | Onyks świetnie sprawdza się
w przestrzeniach o charakterze
reprezentacyjnym, takich jak
hol czy strefy recepcyjne, na zdj.
White Crystal z kolekcji Interstone,
fot. Greston
4 | Kwarco-szkło Decton może
być wykorzystywane w miejscach
o dużym natężeniu ruchu,
cechuje się bowiem większą od
granitu odpornością na ścieranie,
fot. Cosentino
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5

5 | Naturalne, delikatne kolory dębu
w połączeniu z chłodnym, kredowym
wykończeniem dają efektowne
tło ekspozycjom w przestrzeniach
butikowych; na zdj. deska Ashland
Karndean LooseLay, fot. Karndean
6, 7 | Lastryko w nowej odsłonie,
czyli cieszący się niesłabnącą

6

Zarówno agaty, jak i onyksy nie powinny być jednak narażone na duży
ruch ani na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzą się więc bardziej
w przestrzeni spa czy wokół basenu niż na podłodze ruchliwego
centrum handlowego. Kamienny wątek do aranżacji mogą wprowadzić
także inne materiały, jak gres czy spieki kwarcowe. Od kilku lat jedne
i drugie wiernie m.in. odwzorowują użylenie marmuru czy pasma
krzemienia, także w postaci wielkoformatowych płyt. Do nowości
zalicza się kwarco-szkło Dekton, sugestywnie oddające i rysunek,
i fakturę różnych rodzajów kamienia (m.in. marmurów, trawertynów,
kalcytów) w wielu kolorach i formatach (również bardzo dużych)
przy zaledwie kilku-, kilkunastomilimetrowej grubości. Rysunek
kamienia znajdziemy także na płytkach winylowych (m.in. Bricoflor;
Kronospan; Quick-Step). W odróżnieniu od przywołanych dotąd
materiałów ułożone z nich posadzki mogą być wyłącznie matowe lub
półmatowe. Przy wyborze produktu należy zwrócić uwagę na jego
klasę użyteczności. Oznaczenie 33 wskazuje na model odpowiedni
80

popularnością wzór terazzo.
Dostępny zarówno w postaci
posadzek odlewanych na miejscu,
jak i elementów gotowych, takich
jak płyty, stopnie czy wykładziny,
na zdj. 6 płytki Venice Villa
marki FMG, na zdj. 7 płytki Sant'
Agostino z kolekcji NEWDECO,
fot. Greston

7

do intensywnie użytkowanych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Do niewątpliwych walorów technicznych płytek winylowych należą:
niewielka grubość (rzędu 2–4 mm), odporność na wodę i plamy, świetne
przewodnictwo cieplne oraz właściwości wygłuszające.
Od co najmniej dekady stałą popularnością cieszą się posadzki
z efektem betonu, choć te podlegają pewnym zmianom. Najbardziej
klasyczne – wylewane na miejscu, poleruje się, impregnuje, pokrywa
żywicą lub krzemianuje. Wszystkie te procesy nie tylko nadają im
określony wygląd, lecz także likwidują porowatość, dzięki czemu są
bardziej odporne na zaplamienia. Co jeszcze obserwujemy w nowych
realizacjach? – Układ dylatacji, niezbędnych w posadzkach jednolitych,
nie tylko dopasowuje się do zaplanowanej kompozycji wnętrza, lecz także
coraz chętniej podkreśla wstawkami z aluminium, miedzi czy mosiądzu –
dodaje Izabela Dymkowska. Niemniej, na posadzkach pod względem
parametrów użytkowych znacznie lepiej sprawdzają się imitujące beton
gresy. Zastosowanie płyt wielkoformatowych z kilkumilimetrową fugą

8

9

usuwa ryzyko, że gotowa podłoga będzie przypominała klasyczną
posadzkę z płytek ceramicznych. Od kilku sezonów obserwujemy
też powrót do szczególnego rodzaju betonu, jakim jest lastriko
(terazzo) – zarówno w postaci posadzek odlewanych na miejscu, jak
i elementów gotowych (m.in. płyt czy stopni). W ofertach firm można
znaleźć nie tylko te przypominające okres powojenny (szara baza z
drobnym grafitowymi lub czarnymi kamykami). Również takie z białym
lub barwionym tłem i różnymi rodzajami ziarna – o niemal dowolnie
wybranym surowcu, kolorze, rozmiarze.
Moda na wątki naturalne we wnętrzu przypomniała również
o walorach podłóg drewnianych. Choć mniej odporne niż kamienne
czy betonowe, odpowiednio dobrane nadają się do stosowania także
w obiektach komercyjnych. Do wyboru są deski, parkiety, gotowe
moduły tzw. podłogi pałacowej, a nawet heksagony (m.in. Lareco).
Dużymi walorami użytkowymi, prócz znanej od lat mozaiki przemysłowej
z wąskich lameli drewnianych, charakteryzuje się podłoga sztorcowa
Architekt Wnętrz 2/20
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8 | Płytki winylowe zyskują
coraz większą popularność m.in.
ze względu na właściwości obiektowe
i różnorodność dostępnych wzorów
i kolorów, fot. Tarkett
9 | Projekt przestrzeni open space
dla firmy Styl Industrialny autorstwa
Natalii Halot – połączenie naturalnej
deski (Jawor-Parkiet), metalu oraz

szkła nadaje wnętrzu charakter.
Na podłodze dębowa bielona deska
Elegance, fot. Jawor-Parkiet
10 | Płytki gresowe z rysunkiem
drewna ułożone na podłodze lub
ścianie doskonale sprawdzą się
w dużych przestrzeniach loftowych,
na zdj. płytka gresowa Picart marki
Sant’ Agostino, fot. Greston
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11 | Syntetyczna wykładzina
obiektowa 2tec2 składa się w 90
proc. z PVC i w 10 proc. z włókna
szklanego, dzięki czemu osiąga
wysoką trwałość oraz odporność na
zabrudzenia, wilgoć czy wgniecenia,
fot. 2tec2
12, 13 | Zwrot ku naturze
w projektowaniu wnętrz
komercyjnych to również świadome
wykorzystanie materiałów
wpisujących się w nurt gospodarki
obiegu zamkniętego. Wykładzina
Marmoleum (Forbo) powstaje
w 97 proc. z surowców naturalnych,
takich jak: olej lniany, wapień,
żywica i mączka drzewa, fot. Forbo
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(m.in. Chapel Parkiet). Powstaje w analogiczny sposób (przez sklejanie
elementów drewnianych w większe płyty), jednak z klocków drewna
ciętych i ustawianych tak, by odsłonić przekrój poprzeczny przez
słoje. Dekoracyjna posadzka wykonana z twardego gatunku drewna
(np. dębu), przy odpowiednim zabezpieczeniu i konserwowaniu,
świetnie sprawdzi się m.in. we wnętrzu restauracji czy przestrzeniach
recepcyjnych hotelu. – Zamiast lakierów parkietowych coraz częściej stosuje
się tu woski i olejowoski, zwłaszcza wzbogacone o krzem, który podnosi ich
walory ochronne. Preparaty te są bardziej ekologiczne, dają pełen ciepła
efekt kontaktu z naturalnym drewnem, a poza tym ułatwiają prowadzenie
prac renowacyjnych. Drewno można bowiem olejować także miejscowo,
podczas gdy wymiana zniszczonej warstwy lakieru wymaga wycyklinowania
i polakierowania na nowo całej płaszczyzny – dodaje Izabela Dymkowska.
Podobnie jak w przypadku innych materiałów, również lamele i deski
drewniane znajdują naśladownictwo w płytach gresowych z jednej
strony, a w płytkach winylowych z drugiej. Spośród produktów
ceramicznych warto wybierać te podbarwiane w masie (np. linia Acero
marki Cerrad), dzięki temu nawet głębokie rysy nie będą widoczne na
posadzce. Trwałość walorów płytek winylowych podnosi tłoczenie na
ostatniej, dolnej warstwie. Dzięki temu efekt rysunku słojów nie ściera
się przez lata (m.in. Rocko, Kronospan; Amaron, Arbiton).
W przestrzeniach komercyjnych od wielu lat mają zastosowanie
specjalnie opracowane wykładziny dywanowe i elastyczne (zwłaszcza
z PVC). Od niedawna dostępne są także tkane wykładziny winylowe,
łączące walory wizualne tkaniny o grubym splocie z zaletami
funkcjonalnymi tworzyw syntetycznych (m.in. Coniveo, Dickson, Fitnice,
Workstep). Dzięki temu przestrzeń publiczna może zyskać wyjątkowo
przytulny charakter. Co więcej, o ile wykładzina tego rodzaju rozwijana
z rolki pozwala uzyskać nie tylko jednolitą wizualnie, ale i technicznie
płaszczyznę, o tyle oferowana w płytkach zachęca do poszukiwania
unikatowych zestawień kolorów i wzorów.
Na uwagę zasługuje również linoleum – ekologiczny materiał powstały
z surowców naturalnych, charakteryzujący się dobrych parametrami
użytkowymi oraz przyjemnym, ciepłym odczuciem. Modne wzory
(naśladownictwa drewna czy kamieni, ale także wzory abstrakcyjne
w najróżniejszych barwach) znajdziemy m.in. w serii Marmoleum firmy
Forbo, która podkreśla, że produkcja wykładzin jest neutralna pod
względem emisji dwutlenku węgla.
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najwięcej inspiracji i polskich wnętrz

Wnętrza
zdjęcia prawdziwych mieszkań,
apartamentów, domów

ŁazienKa
najświeższe propozycje ceramiki,
armatury, mebli i dodatków

PrzedPoKój
Piękna strefa wejścia i funkcjonalne
pomieszczenie gospodarcze

Salon
Pomysły na efektowną i komfortową
aranżację pokoju dziennego

SyPialnia
najbardziej osobiste pomieszczenie
domu – wygodne i przytulne

Porady
Sprawdzone, domowe rozwiązania
codziennych problemów

Kuchnia
trafne rozwiązania do kuchni otwartej,
zamkniętej, z wyspą...

PoKój dziecKa
Bajkowy świat najważniejszych
członków rodziny

rośliny
Profesjonalne podpowiedzi,
jak zamienić dom w kwitnący ogród
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Bez granic
tekst: Daniel Działa

Projektowanie łazienek w budynkach publicznych
i komercyjnych regulowane jest wieloma przepisami.
Jednocześnie w takich przestrzeniach często debiutują
innowacyjne rozwiązania, które z czasem przenoszą się do
wnętrz prywatnych. Współcześnie szczególnie ważną rolę
odgrywają ekologiczne produkty pozwalające oszczędzać
energię i wodę oraz zapewniające maksymalną higienę.
Wszystko to idzie w parze z wysoką funkcjonalnością,
również dla osób o szczególnych potrzebach.
W przepisach BHP i budowlanych znajduje się wiele wytycznych
dotyczących projektu łazienki i toalety. To one stanowią punkt
wyjścia w aranżacjach, ale już wybór konkretnych płytek, ceramiki
czy armatury pozwala wykorzystać we wnętrzu praktyczne,
innowacyjne rozwiązania, których nie brakuje na rynku. – Łazienki
w przestrzeniach komercyjnych od dawna są obszarem, gdzie na szeroką
skalę stosuje się rozwiązania oszczędzające wodę – np. bezdotykowo,
sensorycznie sterowaną armaturę umywalkową czy toalety, rozwiązania
konstrukcyjne w bateriach i ceramice łazienkowej pozwalające na
zużycie mniejszej ilości wody, termostaty zmniejszające zużycie
energii do podgrzania wody, sensorycznie sterowane oświetlenie.
Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że to właśnie łazienki publiczne są
obszarem, gdzie te rozwiązania pojawiają się najpierw, bo tam kładziony
jest bardzo duży nacisk zarówno na ekologię, jak i na oszczędność,
a w tym wypadku jest to ze sobą nierozerwalnie powiązane – zauważa
Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny studia MIXD.
Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe ścian i podłóg,
to w łazienkach publicznych są one o wiele intensywniej
eksploatowane niż te w przestrzeniach prywatnych. Jednocześnie
należy brać pod uwagę regulacje, które stanowią punkt wyjścia
do projektowania. – W łazienkach publicznych wiele parametrów
jest określonych warunkami technicznymi i przepisami BHP, więc nie
zawsze możliwa jest taka swoboda projektowania i doboru materiałów
jak w przypadku łazienek prywatnych. Podstawą jest trwałość
wykończenia ścian i podłóg, łatwość utrzymania w czystości, odporność
na wilgoć i bezpieczeństwo, więc niezmiennie są to płytki ceramiczne
o podwyższonych parametrach ścieralności – mówi Piotr Kalinowski.
Płytki ceramiczne stanowią również świetną alternatywę dla innych
materiałów, ponieważ nowoczesne technologie produkcji pozwalają
perfekcyjnie imitować zarówno wzory i kolory, jak i faktury drewna,
betonu czy kamienia. Najnowsze kolekcje płytek są również cennym
źródłem wiedzy na temat najgorętszych trendów wnętrzarskich.
Do projektowania zapraszani są zresztą czołowi designerzy
(np. Maja Ganszyniec dla Ceramiki Paradyż czy Maciej Zień
i Dorota Koziara dla Tubądzina). Warto zwrócić uwagę zwłaszcza
na płytki wielkoformatowe w dekorach mono i imitujących marmur,
a także płytki drewnopodobne inspirowane rysunkiem oraz
strukturą naturalnego surowca pochodzącego z recyklingu bądź
z zaznaczonymi śladami upływu czasu.
Naturalność uchwycona w dekorach i materiałach wiąże się
z ogólnym ekologicznym podejściem do projektowania. Ponadto
oszczędzanie wody, energii i zasobów to nie tylko trend,
84
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1, 2 | Nowa kolekcja armatury
łazienkowej marki Antonio
Lupi zrywa z tradycyjną bielą
w łazienkach. Umywalki wykonano
z opatentowanego przez markę
materiału Cristalmood – nowego
rodzaju żywicy poliestrowej, do której
dodawane są pigmenty, fot. Antonio
Lupi, www.mood-design.pl

3

3 | Umywalka z kolekcji SONAR,
zaprojektowanej przez Patricię
Urquiolę dla marki Laufen. Inspiracją
do stworzenia serii umywalek
i wanien o subtelnych, opływowych
kształtach były fale dźwiękowe
rozchodzące się pod powierzchnią
wody, fot. Laufen
4 | Bezdotykowa, naścienna bateria
umywalkowa ZENTA marki Kludi.
Model wyposażono w perlator M
24 x 1, który znacząco ogranicza
zużycie wody, fot. Kludi
5 | Innowacyjna toaleta Save! marki
Laufen rozdziela nieczystości, dzięki
czemu pozwala usunąć aż około
80 proc. azotu ze ścieków. Produkt
jest efektem współpracy producenta
z austriackim studiem projektowym
EOOS i szwajcarskim instytutem
badawczym Eawag, fot. Laufen
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6 | Głębokie, ceramiczne umywalki
z delikatnie zwężającą się krawędzią
z kolekcji Tino i Tina marki Cielo
inspirowane kolorami nieba
i ziemi. Płynne linie uwydatniają
plastyczność materiału i nadają
lekkości szerokiej, pojemnej formie
misy, fot. Cielo

6

lecz przede wszystkim znak czasu oraz swoista konieczność
w obliczu potencjalnych groźnych zmian klimatycznych. Architekci
budynków publicznych i komercyjnych już od wielu lat starają
się spełniać jak najwyższe normy środowiskowe. Dotyczy to
w dużej mierze właśnie łazienek i toalet. Pierwszym krokiem
jest zastosowanie rozwiązań energooszczędnych. W przypadku
oświetlenia są to LED-y, które właściwie stają się już standardem.
Z kolei w armaturze mogą nimi być dobrze znane aeratory,
dzięki którym zużycie wody jest mniejsze. Ważną rolę odgrywają
również oszczędne systemy w toaletach, stąd m.in. coraz większa
popularność spłukiwania bezpośredniego. Czym się ono wyróżnia?
Przede wszystkim nie stosuje się tradycyjnego zbiornika na
86

7 | Automatyczna bateria Essence E
marki Grohe uruchamiana przez
czujnik podczerwieni znacząco
podnosi poziom higieny mycia
rąk. Przepływ wody został
zoptymalizowany tak, aby zimna
i ciepła woda były idealnie
wymieszane, fot. Grohe

7

wodę do spłukiwania, w którym szybko gromadzi się kamień
i brud. Tego zaś nie wytrzymują uszczelki, a sam zbiornik staje się
nieszczelny. Niewykryty przeciek powoduje z kolei duże straty
wody. Spłukiwanie bezpośrednie eliminuje te problemy. Ponadto
samo ciśnienie zapewnia większą skuteczność już przy jednym
spłukaniu. Projektanci toalet cenią zresztą to rozwiązanie również
za kompaktową budowę i minimalistyczne wzornictwo.
Co ważne, produkty do spłukiwania bezpośredniego są
przystosowane do wody morskiej i szarej, a szczególnie
wykorzystanie tej drugiej stanowi dobry sposób na ograniczenie
zużycia wody. Zwraca na to uwagę Piotr Kalinowski: Kolejną
kategorią rozwiązań, która teraz będzie pojawiać się coraz
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8-10 | Rozwiązania podnoszące
poziom higieny marki Geberit to
m.in. aktywowane przez czujniki
na podczerwień baterie Brenta
i Piave, systemy automatycznego
spłukiwania toalet Sigma80 oraz
Sigma10 czy technologia KeraTect
Glaze – nieporowatego wykończenia
powierzchni, które ułatwia
czyszczenie i utrzymanie czystości,
fot. Geberit

8

9
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szerzej w łazienkach komercyjnych, będzie z pewnością powtórne
wykorzystywanie tzw. szarej wody (czyli np. wody po myciu rąk) do
spłukiwania w toaletach. Takie rozwiązania są powszechne m.in.
w Japonii. U nas na razie pierwsze kroki w tym obszarze stawia np. firma
Roca, choć obawiam się, że ze względów kulturowych szybciej mogą
się przyjąć instalacje, w których funkcja mycia rąk nie będzie w tak
oczywisty sposób połączona z toaletą.
Oszczędzanie zasobów idzie również w parze z coraz większą
troską o higienę, co w tym roku – z uwagi na epidemię – staje
się ważnym wymaganiem użytkowym. Stąd chociażby rosnąca
popularność armatury bezdotykowej. Wypływ wody uruchamia
się wtedy, gdy sensor wykryje ruch dłoni. W kontekście higieny
ograniczone jest zatem dotykanie sprzętu, a więc w mniejszym
stopniu przenoszone są szkodliwe mikroorganizmy – w tym bakterie
i wirusy. Wiele baterii na fotokomórkę ma też zaprogramowaną
maksymalną ilość wody na jeden wypływ, co przekłada się na jej
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mniejsze zużycie. Podobną funkcję pełnią wbudowane perlatory oraz
autorskie systemy napowietrzające wodę (np. Grohe EcoJoy czy
Hansgrohe AirPower). Znaczną wygodę zapewniają również systemy
chroniące przed nagłym otwarciem i zamknięciem wypływu wody, jak
np. zawór magnetyczny Kludi Soft-Close.
Projektanci armatury i ceramiki łazienkowej idą też dalej, szukając
nowych rozwiązań pozwalających w lepszy sposób eliminować
zanieczyszczenia. – Na mnie ogromne wrażenie zrobiła ubiegłoroczna
nowość firmy Laufen, toaleta Save!. Ten produkt rozwiązuje mało znany
problem ochrony środowiska naszych czasów: zanieczyszczenie wody
azotem. Zaprojektowana przez austriackie studio projektowe EOOS,
działa jak konwencjonalna toaleta spłukująca, ale pozwala odseparować
mocz i oczyszczoną wodę już na poziomie łazienki, czego wynikiem jest
nie tylko bardziej racjonalne wykorzystanie wody, lecz także mniejsze
obciążenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czy oczyszczalni miejskich –
mówi Piotr Kalinowski.

11

12

O higienę można także zadbać, wybierając specjalne materiały
na blaty i fronty meblowe. Ciekawą propozycją jest np. powłoka
antybakteryjna microPLUS® dostępna w produktach Pfleiderer.
Wzbogacona o dodatek srebra, ogranicza żywotność bakterii.
Przykładowo, jeśli na powierzchni pojawi się 10 tys. bakterii, po
siedmiu godzinach pozostanie ich zaledwie od 0 do 10.
Opisane wyżej rozwiązania pozwalają na wygodne korzystanie
z łazienek i toalet, a jednocześnie nie stanowią dużego obciążenia
dla środowiska. Ale projektując takie przestrzenie, warto pamiętać
także o innych aspektach – od funkcjonalnego oświetlenia lustra po
z pozoru nieistotne detale, takie jak haczyki na torebki w toaletach
damskich. Istotny jest również komfort akustyczny. – W przypadku
np. toalet publicznych trzeba też rozwiązać problem krępujących
odgłosów z poszczególnych kabin. Tu można postawić na izolowanie
akustyczne – jeśli mamy więcej miejsca na solidne ścianki – lub
zastosować urządzenia zagłuszające, np. głośniki emitujące muzykę
Architekt Wnętrz 2/20
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11 | Nouveau marki Ex.t to
kolekcja umywalek, szafek i luster
nawiązujących do klasycznych
kształtów, takich jak koła, półkola
i równoległościany, fot. Ex.t
12 | Marmurowa umywalka
z kolekcji Dry od Kreoo – klasyczny
rysunek szlachetnego marmuru
połączono z delikatną, kolistą formą

misy. Wstawienie kamiennego
pierścienia wokół górnego profilu
podkreśla geometryczną formę
projektu, fot. Kreoo
13 | Kolekcja umywalek Terra
od Alape wyróżnia się matową,
nowatorską, proszkowaną
powierzchnią i nawiązującymi do
kolorów ziemi deseniami, fot. Alape
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ABC SPECJALISTY / Bez granic
14

14 | Marmurowa umywalka Gong
włoskiej marki Kreoo cechuje
się prostym, ale wyrazistym
wzornictwem. W projekcie Enzo
Bertiego zwracają uwagę efektowny
kształt elipsy oraz szlachetne
użyłkowanie kamienia, fot. Kreoo
15 | Siedzisko natryskowe dla osób
o ograniczonych zdolnościach
ruchowych z serii Be-Line marki
Delabie zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić maksymalną
higienę. Odporny na szorowanie
materiał i odpinane listwy ułatwiają
utrzymanie czystości, fot. Delabie

15

90

lub odgłos szumiącej wody. Te urządzenia mogą działać non stop lub
aktywować się dzięki czujnikom ruchu, gdy ktoś wchodzi do kabiny –
radzi Piotr Kalinowski.
Łazienki i toalety publiczne powinny być dostosowane do potrzeb
różnych osób, w tym tych z niepełnosprawnościami. Rozwiązania
wprowadzone z myślą o nich doceniane są również przez seniorów,
którzy w związku ze zmianami demograficznymi będą coraz
liczniejszą grupą. Projektowanie tzw. łazienek bez granic dotyczy
przede wszystkim wygodnej obsługi umywalki oraz toalety.
Przykładowo, umywalki Hewi powstające z odlewu mineralnego są
odpowiednio płaskie, dzięki czemu można z nich korzystać także
na siedząco. Wyposażone są też w specjalne uchwyty stabilizujące,
które zapewniają użytkownikowi bezpieczne wsparcie.
W łazienkach dla osób z ograniczeniami ruchowymi istotne
są również systemy poręczy, które powinny zapewniać
optymalny uchwyt. Rozwiązania Delabie mają też dobre
właściwości antybakteryjne oraz łatwo je utrzymać w czystości.
Dobrym przykładem są poręcze z powierzchnią NylonClean,
która uniemożliwia rozwój bakterii. Jednolita i pozbawiona
chropowatości, ułatwia zarówno wygodne chwytanie, jak
i utrzymanie higieny. Biała powłoka świetnie wpisuje się również
w minimalistycznie zaaranżowane wnętrza. Jeśli w łazience
planowana jest strefa prysznicowa, należy w niej zadbać
o praktyczne i komfortowe siedzisko. Szeroką gamę produktów
prysznicowych, które można dowolnie personalizować, proponuje
np. Kermi. Świetne walory praktyczne mają np. składane
siedziska z serii Seduro, które zajmują niewiele miejsca w strefie
prysznicowej. Ponieważ powstają z solidnego tworzywa Duroplast,
są odporne na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, a także
łatwe do utrzymania w czystości. Kermi ma również w ofercie
siedziska wykonane z tworzywa antybakteryjnego – dostępne m.in.
w serii Novellini.
Uwzględnianie potrzeb różnych użytkowników, w tym
z ograniczeniami ruchowymi, a także podejście proekologiczne
to istotne cechy projektowania łazienek i toalet w budynkach
publicznych oraz komercyjnych. Dzięki temu przestrzenie
te stanowią cenne źródło inspiracji również w kontekście
projektowania łazienek prywatnych.
Architekt Wnętrz 2/20
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materiał promocyjny

Domowe biuro
FABRYKA MEBLI BALMA SA www.balma.pl

1 | Regał Balma STEPPS,
projekt: Piotr Kuchciński

1

2 | Kwietniki Balma FLOO,
projekt: Aleksandra Hyz,
Aleksandra Mętlewicz
3 | Regał Balma STEPPS,
wieszak Balma UNU,
projekt: Piotr Kuchciński
4 | Biurko z elektryczną regulacją
wysokości Balma PLUS, projekt:
Piotr Kuchciński, Wiktoria Lenart.
Regał Balma STEPPS, projekt: Piotr
Kuchciński

2

4
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Świadomy dizajn
NOTI Sp. z o.o. www.noti.pl

1 | SHIELDON to komfortowy
fotel obrotowy, którego wysokie
oparcie przedłużone jest do boku,
dzięki czemu zapewnia prywatność
i ochronę akustyczną. Druga strona
fotela pozostaje otwarta, co pozwala
na swobodny kontakt z otoczeniem.
Siedzisko z możliwością odchylania
i obracania dostosowuje się do
użytkownika, projekt: Tomek Rygalik

1

2, 3 | Kolekcja trójnożnych stołków
barowych ROTOR ma uniwersalny
charakter i przeznaczenie – od
wnętrz mieszkalnych, hotelowych,
gastronomicznych po biurowe.
Charakterystycznym elementem
jest obrotowe siedzisko z centralnym
otworem ułatwiającym chwytanie
i przenoszenie stołka. Ergonomiczna
forma, z lekko wklęsłą powierzchnią
i obłą krawędzią, zapewnia wygodę,
projekt: Piotr Kuchciński

2

3

4

5
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4, 5 | BELEM to nowoczesne stołki
barowe zarówno do przestrzeni
mieszkaniowych, jak i komercyjnych.
Wyróżniają się soczewkową formą
siedziska z wklęsłą powierzchnią
zapewniającą wysoki komfort
użytkowania. Stalowe nogi
połączone zostały okrągłą obręczą,
która usztywnia konstrukcję oraz
stanowi wygodne oparcie dla nóg,
projekt: Piotr Kuchciński

93

materiał promocyjny

tapeta w roli głównej
MURASPEC www.muraspec.pl
1

1 | Tapeta SKARDU z kolekcji
Shangri-La, udekorowana wzorem
marakui, to wysokiej jakości
okładzina ścienna na tekstylnym
(bawełnianym) podkładzie

2

2 | Nowy, botaniczny wzór w kolekcji
nadruków WALLMOTION pozwala
na tworzenie autorskich, odważnych
projektów. Nadruki wykonywane są
na winylowych podkładach
3 | Geometryczny wzór tapety
GATSBY to nuta dekadencji
i elegancji. Regularny motyw
graficzny na złotym podkładzie jest
bardzo efektowny i nadaje ścianie
uporządkowany rytm
4 | Karczochy w wersji XL,
czyli wyróżniająca się detalami
tapeta MAI. Przeskalowanie wzoru
zwraca uwagę na piękny rysunek
i graficzny kunszt całości. Uroczym
dopełnieniem grafiki są drobne
kwiaty konwalii. Tapeta dostępna
w kilku wersjach kolorystycznych
3

4

W Muraspec wierzymy, że tapeta to nie tylko materiał
wykończeniowy. To niepowtarzalny styl i charakter
każdego wnętrza.
Jako producent tapet premium oferujemy naszym klientom nie tylko
najwyższą jakość w wymiarze materiałowym, ale przede wszystkim
stylowe i nowoczesne wzornictwo, które pozwala kreować
niepowtarzalne przestrzenie – zarówno publiczne, jak i prywatne.
W naszym portfolio prezentujemy tapety, które są odporne na
zużycie, łatwe do utrzymania w czystości, bakteriostatyczne,
a przy tym atrakcyjne estetycznie. Do wyboru wzory geometryczne,
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5

5 | Ze wzorem VICTORIE każda
aranżacja wnętrza zwycięży swoją
estetyką. Połączenie granatu i złota
to jedno z lepszych kolorystycznie
zestawień. Geometryczny, elegancki
wzór z nutą stylu art-deco doda
wnętrzu głębi i szlachetności

kwiatowe, 3D, pasy, abstrakcje oraz indywidualne, wykonywane
na zamówienie (kolekcja wielkoformatowych nadruków Wallmotion).
Oferujemy bardzo wytrzymałe tapety winylowe, eleganckie
tapety tekstylne, zamszowe i jedwabne. Chętnie dzielimy się
też naszą wiedzą i doświadczeniem przez profesjonalne
doradztwo techniczne. Tapety brytyjskiej marki Muraspec do
hoteli, biur, obiektów publicznych, jak również wnętrz prywatnych są
teraz dostępne dla każdego w nowym sklepie internetowym
www.tapety.online oraz w stacjonarnym showroomie w Blizne
Łaszczyńskiego (Warszawa).

materiał promocyjny

W dobrym świetle
KANLUX www.kanlux.com, www.kanluxforhome.pl

1 | Eleganckie, punktowe lampy
sufitowe Kanlux BLURRO można
zastosować w wielu pomieszczeniach
w domu. Swobodna regulacja kierunku
strumienia światła to ich dodatkowy
atut. Do wyboru lampy z jednym lub
z dwoma punktami świetlnymi. Model
idealnie wpisuje się w nowoczesne,
minimalistyczne projekty wnętrz

1

2, 3 | Kanlux GOVIK ST, czyli oprawa
do wbudowania o unikatowej
konstrukcji. Dodatkowy krąg
świetlny sprawia, że jest nie tylko
źródłem światła, ale i wyjątkową
ozdobą. Zastosowanie matowego,
akrylowego klosza rozprasza światło
i powoduje, że zainstalowane źródło
światła jest niewidoczne

2

3

4 | Kanlux MINI RITI to mniejsza,
niższa wersja oprawy Kanlux RITI.
Występuje w dwóch wersjach
– białej i czarnej z kilkoma wersjami
kolorystycznymi odbłyśnika: białym,
czarnym lub złotym. Zwiększa to
możliwości dopasowania oprawy
do wnętrza i jego wystroju. Oprawy
można zestawiać z Kanlux RITI oraz
odbłyśnikami Kanlux RITI REF

4
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wnętrzA Z CHARAKTEREM
CONMERE www.conmere.pl
1

Marka Conmere, dzięki inspiracji żywiołami wody
i ziemi, stworzyła wyjątkowe elementy przestrzeni,
które nasycono naturalnymi pierwiastkami glinu,
krzemu, żelaza oraz wapnia.
Beton jako materiał budowlany jest powszechnie stosowany
już od wielu lat. Postęp technologiczny umożliwił jego renesans
w artystycznych i wymagających architektonicznie zadaniach
projektowych. Praca na tym produkcie to wolność i satysfakcja
tworzenia oraz nieustanne źródło inspiracji. Taki właśnie jest
beton architektoniczny Conmere – dający ogromne możliwości
aranżacyjne i projektowe. Różnorodność jego faktur, kolorów oraz
kształtów doda każdemu wnętrzu niepowtarzalnego charakteru.
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Firma Conmere to polska marka z 20-letnim doświadczeniem
w branży. W swoim portfolio produktowym ma m.in. panele ścienne,
meble ogrodowe i donice. Wszystkie produkty wytwarzane są
ręcznie, w technologii betonu GRC, która pozwala na uzyskanie
bardzo dobrych parametrów mechanicznych oraz wysokiej trwałości.
Wszystkie płyty poddawane są procesowi hydrofobizacji w masie
oraz dodatkowo impregnowane, co zapewnia doskonałą odporność
na warunki atmosferyczne, ale również ogranicza wnikanie
zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie. Dzięki swoim kształtom,
strukturom, kolorom oraz charakterystycznemu wzornictwu produkty
Conmere inspirują do tworzenia w indywidualnym i na wskroś
współczesnym stylu.

2

3

1 | Solidna betonowa płaszczyzna
zrównoważona delikatnym wzorem.
Rzęsista ulewa albo delikatna
mżawka – swoboda wyboru
i wolność kreacji w kolekcji O
2 | Najpłodniejsza z koncepcji
projektowych: żyzna kolekcja Al
jest matką aż siedmiu unikatowych
wzorów. Frezowane bloki umiejętnie
łączą siłę i delikatność. Niebanalna
ozdoba każdego wnętrza z wieloma
możliwościami aranżacyjnymi
3 | Panel ścienny z kolekcji Ca
w kształcie trapezu z jednolub obustronną krawędzią.
Minimalistyczna forma zachęca
do tworzenia rytmicznych,
uporządkowanych kompozycji
4 | Krzemowa kolekcja Si to zabawa
konwencją nieregularności
i symetrii. Rytmiczne, zdecydowane
linie czy swobodne, płynące
kształty?

4
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Strefa kąpieli
KERMI www.kermi.pl
1

2

1 | Kabina prysznicowa Tusca,
wykonana na indywidulane
zamówienie, wnętrze tradycyjne
2 | Kabina prysznicowa
Walk-In XD we wnętrzu loftowym
2 | Kabina prysznicowa Nica,
wnętrze nowoczesne

3

Firma Kermi jest niemiecim producentem grzejników
i kabin prysznicowych od ponad 60 lat. Na swoim
koncie ma już miliony wyprodukowanych egzemplarzy
tych produktów.
W ofercie firmy dostępne są rozwiązania zarówno do wnętrz
tradycyjnych, nowoczesnych, jak i loftowych. Szeroki wachlarz
modeli oraz różnorodność wykonań gwarantują znalezienie
odpowiedniego rozwiązania do każdego pomieszczenia.
Priorytety marki to najwyższa jakość wzornictwa i użytych
materiałów, funkcjonalność, a także łatwość montażu. Jakość
marki Kermi potwierdza certyfikat TÜV, przyznany za stabilność,
bryzgoszczelność i łatwość w utrzymaniu czystości oraz fakt,
98

że wszystkie szklane elementy kabin odpowiadają wymogom
norm ESG. Perfekcyjną jakość wykonania potwierdzają także
bezkompromisowe systemy zapewniania jakości, zarządzania
środowiskowego oraz energią.
Kermi specjalizuje się również w produkcji kabin „szytych na
miarę” – współpracuje jako eskpert z architektami wnętrz, realizuje
także projekty niestandardowe, m.in. wymagające różnego rodzaju
ścięć, skosów czy wycięć w szkle. Bogata oferta szkła i akcesoriów
pozwala na wykonanie nawet nietypowego projektu. Firma realizuje
również indywidualne zamówienia, takie jak zdjęcia lub logo
hotelu. Ciekawym, niestandardowym rozwiązaniem jest możliwość
naniesienia wzoru na szkłe w procesie piaskowania.

materiał promocyjny

Funkcjonalnie
FERRO www.ferro.pl
1

2

1 | Bora Sensor Power-Safe
– bezdotykowa bateria
umywalkowa ścienna do wody
zimnej lub zmieszanej
2 | Presstige II – bateria
umywalkowa czasowa z regulacją
wypływu i z wbudowanym
mieszaczem
3 | Padwa Medico Antiseptic
– bateria umywalkowa stojąca

3

4 | Mistral Sensor – bezdotykowa
bateria umywalkowa stojąca
z wbudowanym mieszaczem
5 | Sirocco Sensor – bezdotykowa
bateria umywalkowa stojąca

4

5

Baterie bezdotykowe Ferro są stosowane w budynkach
użyteczności publicznej ze względu na wygodę, higienę
i oszczędność. Mają zamontowany fotoelement reagujący
na ruch oraz połączony z nim elektrozawór, dzięki któremu
wystarczy włożyć dłoń pod wylewkę, by płynęła woda.
Szukając odpowiednich modeli bezdotykowych, warto zwrócić
uwagę na serię Mistral z regulacją temperatury wody. Funkcjonalne,
stojące baterie umywalkowe mają prostą formę, która pasuje do
każdego stylu. Armatura ta nie wymaga od użytkownika regulowania
intensywności strumienia ani temperatury. Co ważne, zużywamy
dokładnie tyle wody, ile faktycznie potrzebujemy. Ciekawą
propozycją w ofercie marki są również baterie umywalkowe
Architekt Wnętrz 2/20

czasowe z regulacją wypływu – należące do linii Presstige. W tych
modelach otwarcie przepływu uzależnione jest od wciśnięcia
przycisku znajdującego się na korpusie baterii. Oprócz walorów
użytkowych niewątpliwym atutem serii Presstige jest atrakcyjne,
nietypowe wzornictwo.
Innym typem armatury są baterie nazywane lekarskimi, jak modele
z serii Padwa Medico i Padwa Medico Antiseptic. Wyróżnia je
wygodny uchwyt pozwalający na szybkie regulowanie strumienia
wody. Taki rodzaj baterii umożliwia ich obsługę nawet za pomocą
łokcia, dlatego są często wybierane do przychodni i gabinetów
lekarskich. To modele, które łatwo też utrzymać w czystości.
Do wyboru są baterie umywalkowe stojące lub ścienne.
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minimalistycznie
Dallmer www.dallmer.pl
1

2

1, 3 | Odpływ liniowy CeraWall
Individual niemal niewidocznie
wpasowuje się w przestrzeń
pomiędzy ścianą i podłogą.
Może być łączony z jedną z trzech
pokryw: Individual – do wyłożenia
płytkami, pokrywą do kamienia
naturalnego oraz pełną pokrywą
ze stali nierdzewnej
2, 4 | Odpływ liniowy CeraWall Select
z masywnej stali nierdzewnej stanowi
wyrazisty element wnętrza. Szeroka
listwa wykańcza powierzchnię
natrysku i łączy ją optycznie ze
ścianą. Na zdj. 4 widoczny przekrój
wraz z korpusem DallFlex

3

4

Odpływy liniowe Dallmer wyróżniają się pod wieloma
względami, między innymi zaawansowaną technologią,
wysokogatunkowymi materiałami oraz wielokrotnie
nagradzanym wzornictwem.
Przyścienne modele CeraWall charakteryzują się minimalistycznym
dizajnem i zintegrowanym spadkiem, który skutecznie odprowadza
wodę, a dzięki wyjmowanemu syfonowi są łatwe do utrzymania
w czystości. Wszystkie odpływy liniowe CeraWall wykonane są
z najwyższą starannością z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
Zintegrowany spadek poprzeczny sprawia, że nie trzeba docinać
płytek do spadków „kopertowych”, dzięki czemu są to odpływy
idealne do płytek wielkoformatowych i kamienia naturalnego.
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Wiele dostępnych długości oraz możliwość skrócenia w zależności
od potrzeb umożliwia ich precyzyjne dopasowanie do strefy
kąpielowej. Oprócz klasycznych wersji wykończenia ze stali
nierdzewnej dostępne są także odpływy liniowe z powłoką PVD
w kolorze antracytu, czerwonego złota i mosiądzu. Dostarczają
one wielu inspiracji dla architektury nowoczesnych łazienek, w
których bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poszukiwana jest
indywidualność. Odpływy liniowe były wielokrotnie nagradzane
w prestiżowych konkursach: odpływ CeraFloor Select otrzymał
nagrody IF Design Award, Good Design oraz RedDot Design Award,
z kolei odpływ CeraWall Individual został nagrodzony IF Design
Award oraz RedDot Design Award.

materiał promocyjny

elegant
DECEUNINCK www.elegant.deceuninck.com

1, 4 | Miejskie lofty i wnętrza
w stylu industrialnym doskonale
będą komponować się z profilem
Elegant Abstract z wąską
przylgą, prostokątnymi listwami
przyszybowymi oraz skrzydłem
całkowicie zlicowanym z ramą. Okno
stanowi doskonałe uzupełnienie
miejskich realizacji, fasad
aluminiowych i w subtelny sposób
podkreśla ich surowość

1

2 | Profil Elegant Origin wyróżnia
się klasycznym dizajnem, który
świetnie nawiązuje do wyglądu
okien drewnianych. Kształt skrzydła
doskonale sprawdzi się przy renowacji
lub do nowych budynków w stylu retro
3 | Prosty, niezlicowany profil
Elegant Infinity cechuje się wąską
przylgą i niespotykanymi w systemach
okiennych PVC prostokątnymi
listwami przyszybowymi, które
doskonale wpisują się w surowe,
minimalistyczne realizacje

2

3

Współczesna architektura nie uznaje kompromisów
– projektanci i inwestorzy stawiają na kreatywne
rozwiązania, balansują pomiędzy różnymi stylami
i oczekują wysokiej jakości produktów.
Kolekcja profili okiennych Elegant firmy Deceuninck stanowi
nową generację systemów PVC i jest odpowiedzią na potrzeby
współczesnego rynku. To jeden z najsmuklejszych dostępnych profili
PVC o ciekawym i minimalistycznym dizajnie, który jest alternatywą
lub uzupełnieniem okien na bazie systemów aluminiowych,
a szeroki wybór kolorów pozwala na idealne dopasowanie okna
do stylu i charakteru budynku. W opracowanym przez Deceuninck
wzorniku znalazło się aż 50 kolorów folii o strukturze gładkiej,
Architekt Wnętrz 2/20
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drewnopodobnej, matowej i metalicznej. Profile okienne Elegant
w szarych okleinach dostępne są w wersji z antracytowym rdzeniem,
co pozwala osiągnąć jak najlepszy efekt wyglądu aluminium. Bogaty
wybór faktur umożliwia idealne dopasowanie profilu okiennego
do stylu realizacji. Seria profili okiennych Elegant to doskonała
symbioza tradycji i nowoczesności. Wyznacza nowe trendy –
wyróżnia ją nowoczesny dizajn bez kompromisu dla parametrów.
Smukła i elegancka stylistyka zapewnia więcej światła zarówno
w wersji zlicowanej, jak i prostej. Całość dopełnia niezwykle
wąska, siedmiomilimetrowa przylga. Kolekcja została nagrodzona
w prestiżowych konkursach wzorniczych, m.in. nagrodami RedDot,
German Design Award i TopBuilder.
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Układanka edukacyjna
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania www.wseiz.pl
1

2

2

1–5 | Nowa, przestrzenna
wersja układanki edukacyjnej.
Pozwala tworzyć kondygnacje
(element schodów), kształtować
elewacje całych budynków
(domów jednorodzinnych
i apartamentowców). Plansze
można ze sobą łączyć, a całą
makietę dowolnie modyfikować.
Jeden zestaw przeznaczony jest
do pracy dwóch studentów,
projekt: dr szt. Agnieszka Marczewska

3

4

Narzędzie edukacyjne dla studentów architektury
wnętrz i urbanistyki, które pomaga studentom kierunków
architektonicznych zdobyć praktyczne umiejętności
kształtowania przestrzeni i estetyki wnętrza.
Autorką projektu układanki jest dr szt. Agnieszka Marczewska.
Narzędzie to działa na zasadzie gry z jasno ustalonymi zasadami.
Zadaniem studenta (w przyszłości architekta wnętrz) jest podążanie
za tymi regułami, dzięki czemu w naturalny sposób kształtuje on
odpowiednie nawyki i umiejętności projektowe. Celem układanki
edukacyjnej jest przede wszystki zwrócenie uwagi przyszłego
projektanta na układ funkcjonalny projektowanej przestrzeni
(strefy funkconalne, ergonomia) oraz potrzeby użytkownika wnętrza.
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5
4

Za każdy funkcjonalnie ustawiony sprzęt, odpowiednio zaprojektowane
rozmieszczenie drzwi, okien czy uwzględnienie osi widokowych student
dostaje punkty. Dzięki temu, nawet dążąc jedynie do zwiększenia
punktów w grze, nabiera dobrych nawyków projektowych – planuje
funkcjonalnie, ale i estetycznie. Elewacja staje się odzwierciedleniem
funkcjonalnym wnętrza i nie jest przypadkowa. Każde ustawienie
wnętrza po zliczeniu daje indeks wyrażony w procentach. Jeśli projekt
ma indeks powyżej 100%, to można go uznać za funkcjonalny. Powstaje
przestrzenny (lub płaski w wersji 2D) schemat, na podstawie którego
można wykonać projekt. Układanka wykorzystywana jest jako narządzie
edukacyjne m.in. na studiach podyplomowych Aranżacja Wnętrz
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Architekt Wnętrz 2/20
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Nabrzeże na nowo
www.morgan-moller.com
1

Beton architektoniczny MORGAN & MÖLLER to materiał
dający ogromne możliwości projektowe i aranżacyjne
– nie tylko pod względem kształtów i rozmiarów, lecz także
barw oraz faktur.
Morgan & Möller to polska marka betonu architektonicznego. W swoim
portfolio ma m.in. płyty betonowe i elewacyjne, akcesoria dekoracyjne,
meble betonowe, jak również produkty do wyposażenia łazienek
i kuchni. Beton architektoniczny tej marki powstaje w technologii GRC,
co oznacza, że zbrojony jest rozproszonym w masie włóknem szklanym.
W procesie produkcyjnym wykorzystuje się metodę natrysku oraz
specjalne mieszanki. Dzięki nauce i zaawansowanym technologiom udało
się okiełznać naturę betonu, dzięki czemu produkty Morgan & Möller
104

są lżejsze niż mogłoby się wydawać, utrzymując przy tym jak najlepsze
parametry wytrzymałościowe.
Jedną z najnowszych realizacji, do powstania której wykorzystano
produkty tej marki, jest rewitalizacja nabrzeża Bzury w Sochaczewie.
W ramach projektu firma wyprodukowała betonowe trybuny i schody.
Wszystkie elementy występują w naturalnym, jasnoszarym kolorze
betonu, a ich łączna powierzchnia wynosi 600 m2. Do wykończenia
nabrzeżnej kawiarni Przystań użyto betonowych płyt podłogowych,
które odnajdziemy również na tarasie z pięknym widokiem na
przepływającą tuż obok Bzurę. Dzięki rewitalizacji nabrzeże zachęca
do odpoczynku, spotkań towarzyskich i obcowania przyrodą
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.

2

1–5 | W ramach rewitalizacji
nabrzeża Bzury w Sochaczewie
wyprodukowano betonowe
trybuny i schody o łącznej
powierzchni 600 m2. Wszystkie
elementy występują w naturalnym,
jasnoszarym kolorze betonu.
W kawiarni Przystań oraz na tarasie
z widokiem nad rzekę wykorzystano
betonowe płyty podłogowe

3

4
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MULA
To rodzina klasycznych w swoim charakterze mebli obejmująca
sofy, fotele, pufy i stoliki. Projekt nawiązuje do wzornictwa lat
60., charakteryzując się miękkimi liniami, prostą, elegancką formą
i ponadczasową wygodą. Fotel Mula został odświeżony o opcję na
bujanej, drewnianej płozie, która połączyła nowoczesny dizajn z nową
funkcją użytkowania. Projekt: Piotr Kuchciński.
Noti, www.noti.pl

SPLOT
Luksusowe, ręcznie
tkane kilimy, wytwarzane
w Małopolsce przez mistrzynie
rzemiosła. Powstają wyłącznie
z ręcznie przędzonych
i farbowanych wełen.
To połączenie wielowiekowej
tradycji wytwarzania
tych unikatowych tkanin
dekoracyjnych z wzornictwem
wyrażającym współczesnego
ducha. Produkcja w krótkich,
numerowanych seriach
po 10 sztuk.
Splot, www.splotkilim.com
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CANTARI
Znakiem rozpoznawczym nowej kolekcji tapet Muraspec są gęste,
kwiatowe ornamenty: od kaskady tulipanów, przez gęstwinę
piwonii, po przeskalowanej wielkości karczochy. Na uwagę zasługują
również ciemne kolory kolekcji Cantari (granat, butelkowa zieleń,
a nawet czarny), które pięknie eksponują bogate dekoracje. Tapety
przygotowano na tekstylnym podkładzie. Szerokość rolki 53 cm.
Muraspec, www.muraspec.pl, www.tapety.online

WHITE LINE
Urodzinowa edycja kabiny
White Line marki Kermi – cztery
modele kabin Walk w nowym,
świeżym wyglądzie. Kolor
biały kojarzy się z czystością,
świeżością i lekkością – i taka
właśnie jest jubileuszowa
kolekcja. Ta specjalna edycja jest
dostępna w kolorze biały Soft
ze szkłem z czterema różnymi
dekorami. Na zdjęciu Walk-In
Nica z dekorem V-Line.
Kermi, www.kermi.pl

ESPINA
Unikatowa kolekcja Espina od
Pol-Skone o stylowym ułożeniu
fornirów w jodełkę doda
wnętrzu niepowtarzalnego
charakteru. Drzwi są zbudowane
z ramiaka drewnianego,
obłożonego dwiema gładkimi
płytami HDF pokrytymi
naturalnymi okleinami.
Dostępne wersje: pełne oraz
z szybą białą lub czarną.
Pol-skone, www.pol-skone.eu
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SARA ECO 2

Eleganckie, punktowe lampy
sufitowe można zastosować
w wielu pomieszczeniach.
Swobodna regulacja kierunku
strumienia światła to ich
dodatkowy atut. Do wyboru
lampy z jednym lub z dwoma
punktami świetlnymi.
Model idealnie wpisuje się
w nowoczesne projekty wnętrz.
Kanlux, www.kanlux.pl,
www.kanluxforhome.pl

Nowość od marki DRE to dobrze znana kolekcja niewidocznych drzwi
z możliwością wykonania skrzydła o wysokości 240 cm. Powierzchnia
skrzydła jest przygotowana do malowania lub tapetowania. Dzięki temu
drzwi mogą zostać pokryte dowolnie wybranym kolorem czy wzorem
nawiązującym do aranżacji wnętrza. To innowacyjne rozwiązanie
pozwala na kreatywne projektowanie wnętrz.
DRE, www.dre.pl
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REGAŁY BALMA STEPPS
Wyjątkowa kolekcja regałów
projektu Piotra Kuchcińskiego
zyskała nowe funkcje.
Aby zbudować kompaktowe
miejsce do pracy, wystarczy
zestawić metalowe drabinki,
półki i uzupełnić konstrukcję
o biurko do zabudowy. W kolekcji
szafki oraz skrzynki w bogatej
gamie kolorystycznej oraz
funkcjonalne akcesoria, które
pomogą zadbać o porządek.
Balma, www.balma.pl

MINI RITI
Niższa wersja oprawy
Kanlux RITI. Występuje
w dwóch wersjach – białej
i czarnej z kilkoma wersjami
kolorystycznymi odbłyśnika:
białym, czarnym lub złotym.
Zwiększa to możliwości
dopasowania oprawy
do wnętrza i jego wystroju.
Kanlux, www.kanlux.pl,
www.kanluxforhome.pl

MOLIENDA
Panele z dekoracyjnym deseniem
wykonano z trwałego kompozytu
HPL odpornego na mróz, parę
i uszkodzenia mechaniczne.
Dostępne w wielu formatach
oraz w kilku grubościach.
Produkt świetnie sprawdzi
się w odważnych elewacjach
ażurowych i modułowych, jak
również jako wykończenie ścian
i ścianek działowych.
DECOPANEL, www.decopanel.pl

LOFT

płyta afrykańska

System szklanych ścian w układzie szprosów wewnętrznych podkreśla
loftową stylistykę wnętrz, zachowując przy tym komfort akustyczny
całej ściany. Prosty, fabryczny dizajn ścian nadaje nowoczesny
charakter przestrzeni biurowej, tworzy komfortową przestrzeń do
rozmów i spotkań. System pozwala na szybką zmianę aranżacji wnętrz
biurowych przy pełnym wykorzystaniu istniejącej zabudowy.
Tripolis, www.tripolis.pl

Płyta z betonu architektonicznego w stylu afrykańskiej sawanny
przypomina także nieco strukturę skóry słonia. Charakterystyczne
nacięcia dają bardzo naturalny efekt. Płyty nadają się zarówno do
wnętrz, jak i na elewacje zewnętrzne. Ciekawy wzór doda ciepła,
egzotyki i charakteru każdemu wnętrzu. Płyta w wymiarach:
73 x 94,5 cm. Cena 199 zł/szt.
Elkamino, www.elkaminodom.pl

108

SPACE

Hocker UFI

Modułowe meble biurowe zaprojektowane jako odpowiedź na
obecne metody pracy, z naciskiem na potrzeby dotyczące organizacji
spotkań i przechowywania dokumentów. Elementy kolekcji można
zestawiać ze sobą tak, aby utworzyły wyodrębnione, półotwarte
przestrzenie wewnątrz większych pomieszczeń. Dzięki temu
meble sprawdzają się również w roli ścianek działowych
i dźwiękochłonnych. Kolekcja idealnie wpisuje się w koncepcję
Activity-Based Working. Projekt: Stefan Brodbeck.
Kinnarps Polska, www.kinnarps.pl

Hocker UFI składa się z dwóch elementów – solidnej, stalowej
konstrukcji i wygodnej poduszki. Szeroka gama kolorystyczna
tapicerki ułatwia dopasowanie do dowolnej aranżacji wnętrza.
UFI został zaprojektowany do przestrzeni biurowych
i gastronomicznych oraz domowych wysp kuchennych. Mebel
w wariancie komercyjnym może zawierać stalową nakładkę na
spocznik pod stopy. Ma dwie wersje tapicerki do wyboru: wełnianą
lub z ekoskóry, a także dwie wysokości: 80 i 60 cm.
Doki, www.doki.com.pl

POLLA
Dzięki zestawieniu baterii
zlewozmywakowej Polla
ze stalowym zlewozmywakiem
Marmara w tym samym
wykończeniu: golden rose,
projekty stają się odważne
a jednocześnie eleganckie
i szykowne. Bateria kuchenna
to połączenie ciekawego dizajnu
z funkcjonalnością, dzięki
elastycznej wylewce w czarnym
kolorze. Zlew wykonany ze stali
304 w wymiarze 59 x 51 cm
ma pojemną komorę
o głębokości 19 cm.
Laveo, www.laveo.pl

COLOR CRASH

Crystal Care

Kolekcja polerowanych gresów wielkoformatowych odkrywa
piękno naturalnego kamienia. Wzór zachwyca melanżem żył,
załamań i rozświetleń tworzących mocny rysunek podkreślony
wyjątkowym kolorem granatu, co może przywoływać na myśl
fascynującą przestrzeń kosmosu. Kolekcję pokochają wszyscy
ceniący współczesny dizajn inspirowany naturą.
Opoczno, www.opczno.eu

To innowacyjna technologia
antybakteryjna opracowana przez
producenta podług drewnianych
Listone Giordano. Zastosowanie
w strukturze wykończenia
parkietu formuły opartej na
bazie jonów srebra i biocydów
chroni powierzchnię przed
drobnoustrojami.
Listone Giordano, www.forestile.pl
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ELEGANT
Kolekcja profili łączy w sobie wysoką
jakość, wytrzymałość, świetne parametry
techniczne, jak również wyjątkowy dizajn.
Mają bardzo dobre właściwości izolacyjne
– sześciokomorowy profil osiąga wartość
Uf na poziomie 0,93 W/(m²K), a nawet,
w wersji ze wzmocnieniem ThermoFibra:
0,88W/(m²K). System przy głębokości
zabudowy ramy równej 76 mm oraz
skrzydeł 80 (dla profilu niezlicowanego)
i 92 mm (dla wersji zlicowanej) daje
możliwość zastosowania bardzo grubych
pakietów szybowych, co dodatkowo
zwiększa wartości izolacji termicznej
i akustycznej. Profile gwarantują realizację
stabilnych konstrukcji okiennych o dużych
wymiarach, nawet do 2,5 m, dzięki czemu
można wykorzystać pełną wysokość
pomieszczeń, zapewniając doświetlenie
wnętrz światłem naturalnym.
Deceuninck, www.elegant.deceuninck.com

3
PRIMACOL DECORATIVE

Farba betonowa przeznaczona do
stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Przy jej wykorzystaniu, w zależności od
oczekiwań i sposobu aplikacji, możemy
otrzymać strukturę surowego betonu
z atrakcyjnymi wżerami i ubytkami lub
też wykonać imitację płyt z betonu
architektonicznego. Farba dostępna
jest w czterech odcieniach szarości.
PRIMACOL, www.decorative.primacol.pl

OXY
Nietypowy kształt i budowa
doniczki stwarzają roślinie
lepsze warunki do wzrostu.
Doniczki OXY składają się
dwóch części – filcowego
wkładu i ażurowej osłonki.
Taka budowa zapewnia
roślinom, a dokładniej
ich korzeniom, dostęp
do powietrza. Dobrze
napowietrzona bryła
korzeniowa sprawia, że rośliny
rosną dorodne i zdrowe.
Dodatkowym atutem jest
oryginalny wygląd, dzięki
któremu doniczka stanie się
ciekawą ozdobą wnętrza.
Projekt Kabo & Pydo.
Opeko, www.opeko.pl
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Szuflada tackowa
Szuflada tackowa wyposażona w sprytną blokadę od firmy Blum.
Wystarczy ją wysunąć, gdy jest potrzebna, i już możemy działać!
Szuflada tackowa wytrzyma duże obciążenie, a blokada zapobiegnie
niekontrolowanemu wsunięciu. Gdy już skończymy pracę, wystarczy
podnieść mały zaczep i wsunąć szufladę z powrotem.
BLUM, www.blum.com

nabrzeże Bzury
W ramach projektu rewitalizacji nabrzeża firma
Morgan & Möller wyprodukowała betonowe trybuny i schody.
Wszystkie elementy występują w naturalnym, jasnoszarym
kolorze betonu, a ich łączna powierzchnia wynosi 600 m2.
Obiekt zachęca do odpoczynku, spotkań towarzyskich
i obcowania przyrodą w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.
Morgan & Möller, www.morgan-moller.com

AVENTOS HK top
Podnośnik firmy Blum do szafek
górnych to alternatywa dla
tradycyjnych drzwiczek, które
na co dzień sprawiają sporo
problemów. Dzięki niemu front
unosi się z lekkością ponad
obszar pracy i daje swobodny
dostęp do wnętrza szafki.
Zamykanie jest zawsze delikatne
i ciche bez względu na użytą siłę.
Blum, www.blum.com

Mała architektura GRC
Firma Conmere w swoim portfolio ma również elementy
aranżacji ogrodu wykonane z betonu GRC.
Prostota surowego betonu i piękno natury to idealne
połączenie, które pozwoli na prawdziwie kojący relaks.
Ascetyczny wygląd ławek Conmere to idealne uzupełnienie
ogrodów, tarasów, przestrzeni miejskich oraz biurowych.
Conmere, www.conmere.pl
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Presstige
Baterie umywalkowe czasowe
z regulacją wypływu z linii
Presstige – w tych modelach
otwarcie przepływu uzależnione
jest od wciśnięcia przycisku
znajdującego się na korpusie
baterii. Oprócz walorów
użytkowych niewątpliwym
atutem serii Presstige jest
atrakcyjne wzornictwo.
Ferro, www.ferro.pl

Sphera
Zaawansowana technologicznie
i wzorniczo wykładzina
homogeniczna PVC Sphera
jest produktem w 100 proc.
bezftalanowym, co pomaga
tworzyć zdrowsze środowisko
wewnątrz budynku. Forbo,
www.forbo.com/pl

LIVOLO Electric
Włączniki dotykowe Livolo to
doskonałe wzornictwo do domu
oraz przestrzeni użytkowych.
Wiele możliwości konfiguracji
włączników i osprzętu zaspokoi
najbardziej wygórowane
oczekiwania względem
funkcjonalności instalacji
elektrycznej. Livolo Electric,
www.livolopolska.com

CERAFLOOR INDIVIDUAL

Archizo

Elegancki, minimalistyczny odpływ liniowy CeraFloor Individual z serii
DallFlex firmy Dallmer. Dzięki wyprofilowanym w listwie spadkom
poprzecznym jej długość dopasowuje się dokładnie na szerokość
brodzika, bez tworzenia spadków kopertowych. Długość listwy
to 1500 mm z możliwością docięcia, w zależności od projektu.
Odpływ dostępny jest w wersji ze stali szczotkowanej oraz w kolorze
antracytu, różowego złota lub mosiądzu (powłoka PVD).
Dallmer, www.dallmer.pl

Archizo to mądry gadżet, układanka architektoniczna wykonana
z ekologicznej sklejki, która w nietypowej formie przedstawia perły
architektury. Znajduje zastosowanie jako element reklamowy, a także
pomoc dydaktyczna. Klocki odzwierciedlają rzeczywiste elementy
architektoniczne obiektu, a detal jest wiernie odwzorowany za pomocą
ciętych linii. Projekt: Marta Nowacka, Łukasz Orzechowski.
Archizo, www.archizosklep.eu
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OSPRZĘT ARIA
To eleganckie zestawienie klasyki z odrobiną błysku. W ramach
kolekcji istnieje możliwość spersonalizowania osprzętu według
własnego gustu i upodobań oraz dostosowanie go do wystroju
wnętrza, również do zmian w aranżacji lub koloru farb. Delikatna
ramka wewnętrzna stwarza wiele możliwości, by wyrazić siebie
i stworzyć pomysłowe, a także oryginalne zestawienia.
OSPEL, www.ospel.com.pl

Naudu
Opływowe kształty i miękkie wykończenie kolekcji Naudu tworzą
przyjazną i przytulną atmosferę podczas momentów relaksu czy
nieformalnych rozmów. Niezależnie od rodzaju przestrzeni elementy
kolekcji świetnie prezentują się w nowoczesnym biurze, modnej
poczekalni lub kantynie pełnej roślin. Ponadczasowy dizajn nie
dominuje nad stylem przestrzeni, ale idealnie go uzupełnia.
Nowy Styl, www.nowystyl.com/pl/

KASHBA STACK

MAXI POINT
Seria pozwala na łączenie kilku modułów w jednym punkcie
zasilającym. System umożliwia połączenie wielu opraw za pomocą
jednej puszki montażowej, dzięki czemu na ścianie można projektować
wiele ciekawych wzorów i aranżacji świetlnych.
AQFORM, www.aqform.com/pl
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Kilimowy dywan z frędzlami
i geometrycznymi wzorami. Tkany
ręcznie metodą płaskiego splotu.
Wykonany w 100% z wełny, dzięki
czemu jest wytrzymały, a jego
oddychająca struktura utrzymuje
ciepło, jednocześnie zatrzymując
kurz i substancje chemiczne.
Gramatura 1400 g/m2.
Brink & Campman,
www.carpetsandmore.pl

113

FUTON
Futon to europejska odmiana
tradycyjnego japońskiego
shikibuton – cienkiego,
wypełnionego surową bawełną
posłania, rozkładanego na
matach tatami, rolowanego
i chowanego w ciągu dnia. Futon
jest materacem bezsprężynowym
i raczej twardym. W całości
wykonany z naturalnych
surowców i bez żadnych
chemicznych dodatków jest
idealnym rozwiązaniem nie tylko
dla zwolenników ekologicznych
rozwiązań, lecz także dla osób
z wadami kręgosłupa, nadwagą
lub alergią na materiały
syntetyczne.
Futon, www.futon.pl

Modernizm

TRN

Modernizm to kolekcja płytek, której elementem przewodnim są kultowe
gorseciki, czyli przedwojenne płytki ceramiczne z charakterystycznymi
wcięciami i wypukłościami. Wspólny projekt Studia Ganszyniec i Ceramiki
Paradyż umożliwił po latach ponowną produkcję gorsecików.
Ceramika Paradyż, www.paradyz.com

Lampy wiszące z kolekcji TRN wykonane z ręcznie szkliwionej ceramiki
tchną życie w każde pomieszczenie i nadadzą mu niepowtarzalny
charakter. Lampy inspirowane malarstwem Tarasina mają prostą,
kaligraficzną formę. Materiał: ręcznie szkliwiona ceramika, mosiądz.
Pani Jurek, www.euforma.pl
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ACCENTO

VANK-CO

Przyciski spłukujące łączą w sobie najwyższą klasę wykonania
i wyjątkowy dizajn. W skład kolekcji wchodzą dwie serie: SQUARE
oparta na klasycznym kształcie kwadratu oraz CIRCLE – z klawiszami
w kształcie koła. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych:
błyszczącym chromie oraz białym i czarnym szkle, dzięki czemu
z łatwością można dopasować je do różnych aranżacji wnętrz.
Cersanit, www.cersanit.com.pl

To kolekcja biurek, stolików i hokerów do szybkich spotkań
i spontanicznych rozmów. Nazwa pochodzi od pojęcia co-workingu, gdzie
kooperacja i budowanie zgodnej społeczności ma największe znaczenie,
a rozmowa i wzajemne inspirowanie się pobudzają kreatywność
i motywują do działania. Meble można aranżować w strefach kreatywnych,
miejscach pracy nad projektem oraz w firmowych kawiarniach i jadalniach.
VANK, www.vank.pl

EARTH COLOURS

Cono

Srebrne lustro inspirowane kolorami ziemi z postarzaną powłoką
z wykorzystaniem koloru oraz płatków złota. Każde z luster jest
unikatowe, wykonane ręcznie z ogromną dbałością o szczegóły
i przy użyciu tradycyjnych technik rzemieślniczych. Średnica 70 cm,
fot. Fabian Błaszczyk. Innelustra, www.innelustra.pl

Nowa kolekcja armatury łazienkowej marki Antonio Lupi
zrywa z tradycyjną bielą w łazienkach. Umywalki wykonano
z opatentowanego przez markę materiału Cristalmood – nowego
rodzaju żywicy poliestrowej, do której dodawane są pigmenty.
Antonio Lupi, www.mood-design.pl
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Nowy Rynek
Wielofazowy projekt
dewelopersko-budowlany
firmy Skanska. Przy jego
realizacji wykorzystano
produkty Alufire zapewniające
bezpieczeństwo oraz wysoki
komfort użytkowania
budynków: przeciwpożarowy,
bezszprosowy system
aluminiowy ze szklanymi
ścianami o zwiększonych
parametrach redukcji dźwięku
– Alufire Vision Line Acoustic+,
a także regularne przegrody
z właściwościami pochłaniania
dźwięku Office Line Acoustic+.
Alufire, www.alufire.com

VESTFROST WFG45
Chłodziarka do wina WFG45
to produkt dla koneserów
tego trunku. Model wyposażony
w przyciemniane szkło
z filtrem UV, dwustrefową
regulację temperatury, filtr
pochłaniający zapachy i specjalny
kompresor z technologią
tłumienia drgań. Urządzenie
w wersji wolnostojącej lub
z opcją zabudowy, sterowane
elektronicznie, pojemność:
44 butelki. Vestfrost,
www.vestfrosthome.eu

DEA
Wanna o nowoczesnym
charakterze i organicznym
kształcie, która będzie
estetycznym elementem
każdej łazienki. Miękkie linie
formy, zaokrąglone narożniki
i smukłe krawędzie wanny
sprawią, że łazienka stanie się
komfortowym i przyjaznym
miejscem, a przestrzeń
będzie sprzyjać głębokiemu
relaksowi. Akrylowa wanna
Dea dostępna jest w kolorze
białym oraz czarnym,
w wykończeniu połysk i mat.
Do wyboru są trzy rozmiary:
170 x 75 cm, 180 x 80 cm,
190 x 90 cm. Ideal Standard,
www.idealstandard.pl
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