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PEŁNE WYZWAŃ
I PASJI
Nowoczesne, surowe, industrialne, a przy tym gustowne i eleganckie.
„Doprawione” szczyptą designu z najwyższej półki. Architekci z biura Grid
zaprojektowali przestrzeń, w której praca ma być wyzwaniem. I to wyzwaniem
dającym przyjemność i satysfakcję. 

Fot. 
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Jest to jedno z nielicznych otwartych pomieszczeń w całym biurze. Kończy ono część komunikacyjną. W branży komputerowej miejsce to nazywane jest tzw. strefą Houston. Przez całą dobę monito-
rowany jest tu bowiem ruch sieci. Strefa ta jest także inkubatorem dla nowych pracowników, zatrudnionych na okres próbny. Takie pomieszczenia pojawią się we wszystkich placówkach firmy na
świecie. Za szklanymi drzwiami widoczne są gabinety kierowników dwóch różnych działów. Wszystko zostało zorganizowane tak, aby nie wychodząc z pokoi mieli oni możliwość stałego wglądu do
strefy monitorowania. Meble biurowe, podobnie jak pozostałe, poza salą konferencyjną i aneksem kuchennym, wykonała poznańska fabryka Maro. Dopasowano je do indywidualnych potrzeb inwes-
tora. Białe blaty połączono z czarnym dołem. Wszystkie krzesła są natomiast z oferty firmy Vitra. Elementami przełamującym industrialny charakter i surowość wnętrz stały się rośliny, będące równo-
cześnie wyrazistym akcentem kolorystycznym.
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Dopasowana do potrzeb
ŁUKASZ TABAKOWSKI, GRID BIURO PROJEKTOWE

Biuro, w którym łącznie znajduje się 20 pomieszczeń, mieści się na ostatnim piętrze Centrum Biurowego
Etiuda. Lokalizacja ta jest zgodna z wytycznymi firmy Eset, globalnego dostawcy oprogramowania za-
bezpieczającego komputery. Biurowiec ma być klasy A, ostatnie piętro, z panoramą na miasto. Centrala,
którą mieliśmy okazję zwiedzać, ma podobną lokalizację w centrum Bratysławy. Wnętrze miało być
otwarte, funkcjonalne i wygodne, z przestrzenią, w której pracownicy mogą się oderwać od codziennych
obowiązków i znaleźć chwilę czasu dla siebie. Inwestor postawił przed nami więc wcale nie łatwe za-
danie, głównie ze względu na charakter działalności firmy. Jest ona bowiem podzielona na kilka stref,
do których nie każdy z pracowników ma dostęp. Jedna z trudności na poziomie planowania tej prze-
strzenie wynikała więc z tego, że z jednej strony musieliśmy wydzielić strefy, do których nie wszyscy pra-
cownicy mają dostęp, z drugiej zaś trzeba było zachować open space tego wnętrza. Stąd też w całym

biurze pojawia się bardzo duża ilość przeszkleń. Program firmy Eset, jej działania i wdrażania pracowników na dalsze szczeble w
hierarchii znajduje odzwierciedlenie w zaprojektowanej przez nas przestrzeni biurowej.
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Najważniejsze w sali konferencyjnej było oświetlenie. Głównie ze względu na funkcję, które po-
mieszczenie to pełni na co dzień. Tu odbywają się bowiem telekonferencje i światło miało być
dopasowane właśnie do takiej formy pracy. Inwestor bardzo precyzyjnie określił swoje wy-
tyczne. Architekci z biura Grid wykonali więc autorski projekt oświetlenia. Cała płaszczyzna su-
fitu podzielona została na strefy. Każda z nich ma oddzielny system włączania. Oświetlenie
można więc swobodnie, bez żadnego problemu, dopasowywać do określonych potrzeb i
zmiennej funkcji tego pomieszczenia. Architekci zadbali też o świetny wygląd sali konferencyj-
nej. Chłodny, minimalistyczny, ale niezwykle elegancki. Biała ściana z widoczną, nieregularną
mozaiką, na której wisi telewizor pełni też funkcję praktyczną. To szafa z licznymi schowkami
na materiały marketingowe czy sprzęt elektroniczny. W całość idealnie wpisuje się czarna
ściana, również pełniąca dodatkową funkcję. Chłonie ona nadmiar światła gromadzącego się
w pomieszczeniu. Ogromny stół i krzesła to produkty z oferty firmy Vitra.

Proste w formie skórzane meble w gabinecie prezesa stanowią idealny duet z nowoczesną
lampą sufitową Skydro Halo znanej włoskiej firmy Atremide. Przykuwa ona wzrok swoim cieka-
wym, nietuzinkowym wyglądem. Lampa to wybór prezesa, który jak podkreślają architekci,
ceni dobry design i jest otwarty na nowe rozwiązania.

Ściany ciągów komunikacyjnych wyłożone są
płytami betonowymi firmy Concreate. Faktura
materiału i jego specyfika stały się inspiracją dla
autorskiego graffiti Jerzego Rojkowskiego, które
doskonale dopełniło charakter i atmosferę zapro-
jektowanej przestrzeni. Ważną rolę odgrywa tu
również oświetlenie, będące autorskim projek-
tem architektów ze biura Grid. Wyraźne ledowe
światło ma pracownikom pełniącym dyżur w
nocy wskazywać ciągi komunikacyjne i tym
samym ułatwiać poruszanie się.
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Aneks kuchenny znajduje się pomiędzy dwoma ciągami komunikacyjnymi. Jest otwarty i dostępny dla wszystkich pracowników. Przestrzeń tego pomieszczenia wydzielona jest podłogą, a nie ścia-
nami. W aneksie posadzki wykończono jasnym gresem, natomiast w korytarzach ciemną wykładziną dywanową.

obiekt: biuro firmy Eset
lokalizacja: ul. Pilotów 2, Kraków
autorzy projektu: Grid Biuro Projektowe
inwestor:
realizacja projektu:
oddanie obiektu do użytku:
powierzchnia:
koszt inwestycji:
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