Wszyscy z niecierpliwością czekamy na koniec pandemii. Z każdą dobrą nowiną
pojawia się też jakaś mniej pozytywna, która wzbudza w nas strach, złość
i zmusza do zadania sobie pytania, czy to się kiedyś skończy. Warto jednak
zastanowić się nad tym, co będzie po. Jak zmienić swoją przestrzeń życia?
Jaką lekcję wyciągnąć na przyszłość? Co zrobić, by utrzymać i rozwijać
pozytywne wartości, emocje i zachowania, na jakie przymusowa izolacja
zwróciła naszą uwagę? Jak zapobiegać problemom, przed którymi stawia
nas rzeczywistość?
Wszystkie spośród firm należących do Akademii Architekta zajmują się
przestrzeniami, w których pracujemy, mieszkamy, bawimy się i odpoczywamy.
Wszystkie wyciągnęły wnioski ze zmieniających się potrzeb inwestorów,
użytkowników i projektantów. Każda z tych firm w tegorocznym katalogu dzieli
się swoimi doświadczeniami i oferuje wsparcie w tworzeniu wnętrz i środowisk
wielofunkcyjnych, uniwersalnych i nadążających za zmianami.
Zapraszamy – sprawdźcie, jak możemy Wam pomóc!
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BALMA STEPPS

balma.pl

Obecne czasy mocno zrewolucjonizowały sposób, w jaki pracujemy. Najważniejszy podział dokonał się w zakresie samego miejsca pracy. Przestrzeń tę musieliśmy zaaranżować na nowo. Biuro to już nie tylko budynek firmy, do której przychodzimy każdego ranka.
Dla wielu z nas miejscem pracy staje się stół w jadalni, sofa w salonie czy biurko, które
dzielimy z domownikami. Osoby, które pozostały w biurach, także musiały na nowo nauczyć
się, jak w nich funkcjonować. Jak więc zachować równowagę w tak dynamicznie zmieniającym
się świecie? Jak zapewnić komfort pracy dostosowany do wielu jej stylów? Jak stworzyć przestrzeń, która będzie motywowała, inspirowała, ale także pozytywnie przekładała się na efekty
naszej pracy?
Rok 2020 przyniósł nam zadanie sprostania nowej sytuacji na rynku, ale był to także czas intensywnego rozwoju. Mając świadomość, że zmiany są nieuniknione, podjęliśmy wyzwanie. Teraz
w aranżowanych przez nas przestrzeniach można zobaczyć efekty: kompleksowe rozwiązania,
które dopasowują się do wielu różnorodnych zadań.

DEMINO

Mebel, który idealnie dostosowuje się do każdego wnętrza, to znany i lubiany modułowy system
regałów Balma STEPPS. To, jak zostaną połączone jego elementy, zależy tylko od wyobraźni
użytkownika. Zaczynając od prostego przyściennego regału, a kończąc na biurkach lub stołach,
można tworzyć rozbudowane struktury kształtujące architekturę całego wnętrza. Przy użyciu
regałów Balma STEPPS można wydzielać ciągi komunikacyjne, a także tworzyć miejsca do pracy, zabawy czy relaksu. Fakt, że system jest nieustannie rozbudowany o kolejne elementy i funkcjonalności, świadczy o jego wszechstronnym zastosowaniu.
balma
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Stół stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy element każdej przestrzeni. To przy nim spotykamy się, aby zjeść wspólny posiłek z rodziną lub omówić ważne firmowe sprawy. Zależało nam,
aby stworzyć taki, który spełni obie te role: będzie stołem konferencyjnym pasującym jednocześnie do salonu czy kuchni. Tak powstały stoły Demino. Wysokie i niskie, o charakterystycznej
linii i uniwersalnym przeznaczeniu. Cechuje je wyrazista forma, która nie pozwala przejść obok
obojętnie. Grube blaty, masywne nogi połączone relingiem oraz wiele możliwości łączenia kolorów i wykończeń – to wszystko pozwala ciekawie aranżować dowolną przestrzeń.
Niezbędnym dodatkiem do każdego stołu są taborety i hokery. Najlepiej takie, które zawsze są
pod ręką, kiedy chcemy pomóc dziecku w lekcjach lub dołączyć do spotkania w salce konferencyjnej. Wygodne, stabilne, pasujące do wielu przestrzeni. Takie są hokery i taborety Pung,
nowości w naszej ofercie. Meble mają stabilną i minimalistyczną podstawę wykonaną z metalu
malowanego proszkowo oraz okrągłe tapicerowane siedzisko. Stelaż połączony jest dodatkowo
metalowym koszem, który świetnie sprawdzi się jako półka na torebkę, niezbędne przybory lub
jako oparcie dla nóg.
Wśród naszych nowości nie mogło zabraknąć biurka. Stanowi ono wspólny mianownik dla wielu
naszych systemów mebli i jednocześnie punkt wyjścia dla jego pozostałych elementów. Jako
producent mebli biurowych wiemy, że odpowiednie biurko to połowa sukcesu naszej pracy i najważniejsze wyposażenie biura, gabinetu lub pokoju ucznia. Tym razem postawiliśmy na biurka
o prostej i funkcjonalnej konstrukcji. System biurek Balma MULTIBASE zakłada uniwersalność
konstrukcyjną, tak by można było dowolnie dobrać stelaż do wybranego blatu. Ważną funkcją
są przesuwne blaty, dzięki którym łatwo można sięgnąć do uchylnego kanału kablowego i schować w nim kable, ładowarki i inne drobiazgi. W razie potrzeby biurka można rozbudowywać,
tworząc stanowiska jednoosobowe, dwuosobowe oraz benche.

BALMA MULTIBASE

DEMINO I PUNG

Balma od lat kreuje przestrzenie do pracy. Projektujemy i produkujemy meble, ale robimy to
w sposób świadomy, uwzględniając na pierwszym miejscu potrzeby pracownika. Dlatego nasze
meble to nie tylko design, ale przede wszystkim funkcjonalność i estetyka.

				
				
				

ZOBACZ FILM
O NASZYCH NOWOŚCIACH:
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sunbrella.com
dickson-constant.com

Bahia mezzo tropic, Marquetry, Zephyr

Bahia Odyssey

Sunbrella opiera się na przekonaniu, że tkaniny powinny być zarówno piękne, jak i funkcjonalne. Naszą działalność rozpoczęliśmy w latach 60. ubiegłego wieku z myślą o stworzeniu płócien markizowych, których czas eksploatacji byłby znacznie dłuższy od tkanin
bawełnianych. Sunbrella to marka, która dziś wyznacza trendy w zakresie rozwiązań
tapicerskich, tkanin marynistycznych i osłonowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Nasze tkaniny cechuje dbałość o szczegóły wykończenia i bezkonkurencyjna wytrzymałość,
a także odporność na blaknięcie i niszczenie na skutek wystawienia na działanie promieni
słonecznych i substancji chemicznych. Tkaniny są przyjemne w dotyku i mocne, spełniają rygorystyczne wymogi środowiskowe, są łatwe w utrzymaniu i oferują długi czas eksploatacji,
bez względu na warunki użytkowania. Każdy metr tkaniny Sunbrella to owoc pracy globalnego
zespołu, którego celem jest stworzenie najbardziej wyjątkowego produktu, jaki jest dostępny
na rynku.
O tym, że pandemia wywróciła świat do góry nogami i przewartościowała wiele aspektów naszego życia, można przeczytać już chyba wszędzie. My chcielibyśmy natomiast zastanowić
się, jaki wpływ wywarła na komfort pracy i życia oraz jakich zmian będziemy musieli dokonać
w najbliższym czasie, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Dom

Odyssey natte, Flamingo natte, Carmine

Odyssey Heritage moss archi oxide

Miał być azylem, a stał się miejscem pracy, ale także niespodziewanie bazą wypadową na
wakacje i ferie. Rosną wymagania co do sprzętu, jakiego używamy w domu, akustyki pomieszczeń i jakości mebli. Sunbrella, znana dobrze na rynku jako producent tkanin marynistycznych
i outdoorowych, stawia także na multifunkcjonalność swoich tkanin i wprowadza je do wnętrz
domów. Zalety widać gołym okiem. Tkaniny Sunbrella są wykonane z akrylu barwionego
w masie, dzięki czemu cechują się niezrównaną odpornością na zabrudzenia. Wystarczy użyć
sunbrella
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wody. Trudniejsze zabrudzenia usuwamy wodą z wybielaczem, a i tak mamy pewność, że kolor
tkaniny pozostanie niezmieniony. Nowa kolekcja to ponad 200 tkanin, które można ze sobą
dowolnie łączyć, a – co też istotne – znaczna część tkanin nadaje się do zastosowania na
zasłonach, tapicerce, elementach dekoracyjnych i osłonach przeciwsłonecznych. Dzięki marce
Sunbrella przenosimy salon i jadalnię na zewnątrz, ponieważ tych samych tkanin używamy
do tapicerowania mebli ogrodowych i na parasolach bądź żaglach przeciwsłonecznych. Teraz
wnętrze domu i taras są jedną spójną i elegancką przestrzenią do spędzania wolnego czasu.

Bahia Odyssey Zori

Biuro
Niestety czasy open space’ów mamy już chyba za sobą. Zamysł stworzenia jednej przestrzeni dla wszystkich pracowników był z psychologicznego punktu widzenia świetnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które spotkało na swojej drodze wiele przeszkód. Po pierwsze akustyka.
O ile można pokusić się o ścianki akustyczne, które pomagają podczas rozmowy przez telefon,
o tyle wzmożonego hałasu już nic nie jest w stanie wytłumić. Po drugie pandemia. Open space
pozwala na łatwe przemieszczanie się wirusów i bakterii. Ciężko zorganizować pracę i zadbać
o dystans, jeżeli pomieszczenie nadal jest wspólne. Z pewnością większość biur mimo to nie
zrezygnuje z urządzenia przestrzeni w taki sposób, ale inwestycja w panele akustyczne, które
można dezynfekować, jak te obite tkaniną Sunbrella, dodatkowe przegrody tekstylne czy też
wykładziny akustyczne z możliwością dezynfekcji (np. wykładziny z tkanego winylu Dickson),
będzie niezbędna.
Hotele i restauracje
Oprócz aspektu higieny, który jest numerem 1 we wszystkich powyższych miejscach, chcielibyśmy poruszyć jeszcze temat ekologii. Hotele wysokiej klasy są wyznacznikami dobrego smaku,
luksusu i pożądanego stylu życia. Wierzymy, że temat dbania o planetę będzie im towarzyszył coraz częściej. O planetę możemy dbać na wiele sposobów: wyłączając światło, gdy nie
jest nam potrzebne, oszczędzając wodę, rozsądnie korzystając z hotelowych ręczników. Każdy
z nas to zna. A co z firmami, które produkują owe ręczniki, tapicerki etc.? Czy patrzymy w jednym kierunku? Czy dla nich ten aspekt jest również istotny? Sunbrella ma w swojej ofercie
tkaniny pochodzące z recyklingowanych włókien. Co więcej, żadne odpady poprodukcyjne nie
trafiają na wysypiska śmieci, a unikalny proces barwienia sprawia, że tkaniny Sunbrella są nie
tylko odporne, ale także wykorzystują znacznie mniej wody niż tradycyjne procesy. Ponadto
tkaniny tapicerskie Sunbrella otrzymały certyfikat Greenguard Gold świadczący o tym, że dbają
one o czystość powietrza w pomieszczeniach domowych i nie emitują szkodliwych substancji.
Sunbrella stawia na zrównoważony rozwój i trwały produkt, który opłaca się zarówno użytkownikowi, jak i środowisku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tkaninach Dickson i Sunbrella, skontaktuj się
z Piotrem Czaplą: pczapla@dickson-constant.com, tel. 790 770 012.
sunbrella
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egger.com

EGGER – rozwiązanie na długie lata
„Więcej z drewna” to najważniejsza idea, która przyświeca i towarzyszy naszej firmie
niezmiennie od 1961 r. Rozwijamy się na rynku międzynarodowym w sposób zrównoważony, własnymi siłami, zachowując niezależność oraz dając wsparcie lokalnym dostawcom. Zachwycamy naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami oraz kompletną
ofertą zorientowaną na konkretne potrzeby, skupiając pracę i uwagę wokół naturalnego surowca, jakim jest drewno.
Świat trendów

Wykorzystanie produktów EGGER w hotelu Hampton by Hilton, Oświęcim, Polska
Zdjęcie: © EGGER

Na potrzeby aktualnie obowiązującej Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER 2020-22 opracowaliśmy 9 światów trendów. Tworząc je, bazowaliśmy na obserwacji oraz analizie trendów
w sztuce, architekturze, designie w kontekście społeczno-kulturowym. Proponując nową kolekcję naszym klientom z początkiem 2020 r., nie sądziliśmy, że w niedługim czasie zostanie ona
poddana dodatkowej weryfikacji. Wiele wartości uległo zmianie, to, co jeszcze niedawno wydawało się ważne i interesujące, straciło swoje znaczenie. Jednak jedno pozostało niezmienne: świat staje się coraz bardziej złożony, a gusta i potrzeby konsumentów są bardzo różne.
My jako firma staramy się sprostać nowym wyzwaniom i dostarczać odpowiednie produkty
w wymaganym obecnie designie. Podczas ogólnoświatowego lockdownu centrum funkcjonowania dla większości z nas stał się dom – baza, ostoja i podstawa dobrego samopoczucia,
miejsce wielofunkcyjne oraz wielozadaniowe. Często niewielki metraż musiał być przeorganizowany, tak aby dostosować się do nowych zadań, realiów i funkcji życiowych. Przez wiele
miesięcy tu właśnie spędzaliśmy 100% naszego czasu, dzieląc go między rodzinę, pracę, szkołę, miejsce spożywania posiłków, zabaw, uprawiania sportu czy przeprowadzania wirtualnych
spotkań. Często centrum tego wielofunkcyjnego miejsca był stół czy blat roboczy w kuchni.
egger
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Wykorzystanie produktów EGGER w wielofunkcyjnej kuchni połączonej z salonem
Zveryno Namai, Litwa | Zdjęcie: © Vaidotas Darulis Photography

EGGER – właściwe rozwiązanie w każdej sytuacji
Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER 2020-22 obejmuje
szeroki asortyment produktów odpowiednich do zróżnicowanego zastosowania, nie uznając przy tym żadnych kompromisów. Dzięki wysokiej jakości produktów, dekorów i struktur
nasza kolekcja zapewnia kompleksowe rozwiązania odpowiadające wymaganiom współczesnego nowego świata. Dodatkowo, co bardzo ważne w czasach wzrastających wymagań
w zakresie higieny zarówno w przestrzeniach prywatnych,
jak i komercyjnych, nasze certyfikowane powierzchnie o właściwościach antybakteryjnych nie zależą od dekoru, struktury czy
płyty nośnej (Certyfikat Zewnętrznego Niezależnego Instytutu
Hohenstein). Dodatkowo różnorodność naszych płyt nośnych
daje możliwość wykorzystania w projektach produktów trudno
zapalnych Flammex w klasie B-s1, d0 czy o niskiej podatności
na pęcznienie Hydro E1 E05 P3 CE. Zatem bezpieczeństwo
i design nie wykluczają się dzięki naszym rozwiązaniom.

Wykorzystanie produktów EGGER z uwzględnieniem dystansu społecznego w biurach z Vahle,
Schwoich, Austria | Zdjęcie: © Vahle Automation GmbH, Julian Höck

Melaminowane płyty wiórowe Eurodekor w 100% nadające
się do recyklingu to nasz podstawowy produkt. To odpowiedni
materiał do zastosowania na powierzchniach poziomych czy
pionowych, idealny do produkcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Można je łatwo ciąć, obrzeżować i obrabiać. Nowa
poszerzona gama dekorów będących m.in. reprodukcjami kamienia, betonu, metalu, ceramiki czy drewna daje nieograniczoną swobodę projektowania.
Blaty robocze sprawdzają się nie tylko w kuchni. Dzięki swojemu
estetycznemu wyglądowi i wytrzymałości są wykorzystywane
także w biurach, restauracjach czy sklepach. Oferujemy blaty
o grubości 38 mm, a także cienkie blaty 12-milimetrowe z laminatu kompaktowego czy 16-milimetrowe PerfectSense Topmatt
z MDF.
Laminaty łączą w sobie wytrzymałość, atrakcyjne wzornictwo
bez ograniczeń kolorystycznych i uniwersalność zastosowań.
Są idealnym rozwiązaniem również do wykańczania powierzchni krzywoliniowych i zaokrąglonych. Laminaty kompaktowe

natomiast wyjątkowo dobrze sprawdzają się w miejscach
o zwiększonej częstotliwości użytkowania: stoły, blaty robocze,
panele ścienne, przymierzalnie i ścianki działowe oraz w obszarach o rygorystycznych wymogach dotyczących higieny i czystości: restauracje, szpitale i pomieszczenia sterylne.
Produkty PerfectSense mają powierzchnie wyróżniające się
wysoką jakością wykończenia. PerfectSense Matt ma specjalne wykończenie, dzięki któremu na tej powierzchni nie pozostają odciski palców, co znacząco zmniejsza konieczność czyszczenia. Ciepła i aksamitna w dotyku struktura tworzy przytulną
atmosferę. PerfectSense Gloss olśniewa wysokim połyskiem
i daje poczucie luksusu.
Produkty Feelwood dzięki harmonijnemu połączeniu
struktury i dekoru wyróżniają się wyjątkowym wyglądem
i wrażeniami dotykowymi zbliżonymi do forniru lub litego drewna. Są dostępne na różnych nośnikach i dają wiele
możliwości projektowych, przenosząc nas w świat natury.

egger
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hettich.com
Biuro w salonie z VerticoSynchro

Home office ukryty w witrynie

Pandemia koronawirusa sprawiła, że miliony ludzi, z dnia
na dzień zaczęły pracować w domu, a home office stał się
nową normą. O ile wcześniej mogliśmy okazjonalnie sprawdzać maile, wysyłać kilka wiadomości lub przeglądać dokumentację, siedząc przy stole w salonie, czy nawet stojąc przy
kuchennym blacie, to w sytuacji, gdy zamieniamy biuro na własne
mieszkanie, a praca zajmuje nam minimum osiem godzin dziennie, konieczne staje się zapewnienie odpowiednich warunków, aby
jej wykonywanie było komfortowe i efektywne.
W domu czy w dużym mieszkaniu, wygospodarowanie osobnego gabinetu nie powinno stanowić problemu. Co innego, kiedy do
dyspozycji mamy znacznie mniejszą powierzchnię i na stanowisko
pracy musimy zagospodarować niewielką wnękę lub wydzieloną
część pomieszczenia – salonu, sypialni czy przedpokoju. W takim przypadku warto pomyśleć o pomysłowo zaprojektowanych
wielofunkcyjnych meblach, które zapewnią komfort pracy, ergonomiczny dostęp oraz sporo miejsca do przechowywania, a jednocześnie pozwolą w jednej chwili ukryć część biurową i przywrócić
pomieszczeniu jego pierwotną formę.

8 hettich
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Domowe biuro nie zakłóci przytulnej atmosfery salonu, jeżeli ukryjemy je w witrynie, która po całkowitym otwarciu zapewnionym
przez zawias Sensys 165°, zapewni wygodny dostęp do biurka.
Jego wysokość można dostosować, podobnie jak w przypadku
wyposażenia nowoczesnych mebli biurowych, za pomocą regulowanej elektrycznie kolumny teleskopowej LegaDrive. Dodatkowo
wysuwaną półkę pod klawiaturę czy tablet z prowadnicą Quadro,
można wyposażyć w blokadę wysuwu, dzięki której mamy pewność, że nie wsunie się ona przez przypadek. Umieszczone po
bokach szuflady AvanTech YOU, to idealne miejsce do przechowywania różnych przyborów biurowych.
Również meblościanka, może przemienić się w funkcjonalne biuro. Dzięki zastosowaniu systemu do drzwi przesuwnych VerticoSynchro, wystarczy jeden ruch ręki, aby synchronicznie przesunąć
w górę i w dół dwoje drzwi, udostępniając tym samym funkcjonalną przestrzeń do pracy. Za składanymi frontami bez uchwytów,
poruszanymi za pomocą WingLine L z opcją Push to move, znajdziemy sporo miejsca na dokumenty czy książki.
W przypadku bardzo małej ilości miejsca można zorganizować minimalistyczny home office w prostej konsoli, która po naciśnięciu
jednego przycisku, zapewni wystarczającą przestrzeń na wszystkie niezbędne przedmioty do pracy. Wystarczy tylko rozsunąć blat
i za pomocą LegaDrive wysunąć ku górze wewnętrzny korpus.

Minimalistyczny home office z LegaDrive

Domowe biuro z miejscem do pracy na siedząco i stojąco

Praca w domowym biurze to wiele godzin spędzonych w pozycji
siedzącej, co nie tylko źle wpływa na zdolność koncentracji, ale
na dłuższą metę jest również szkodliwa dla zdrowia. Dlatego też
eksperci zalecają częstą zmianę pozycji pracy, np. z siedzącej
na stojącą i na odwrót. Zarówno biurko z regulacją wysokości,
jak i pomysłowy mebel z ukrytą wysuwaną półką, jest idealnym
rozwiązaniem.
Od ponad 130 lat, niemiecka firma Hettich jest synonimem najwyższej jakości i wyszukanego wzornictwa. Dzięki naszym szufladom,
zawiasom oraz systemom do drzwi przesuwnych i składanych
meble stają się piękne, funkcjonalne i komfortowe w użytkowaniu
przez wiele lat.
hettich
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noti.pl
Mishell soft

Eke

Meble na nowe czasy
Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, okazała się być zmienna i nieprzewidywalna. Wyzwaniem stało się szybkie dostosowanie się do niej, tak by móc normalnie funkcjonować.
Większość z nas zazwyczaj żyła w dwóch odrębnych przestrzeniach aktywności: zawodowej i prywatnej. Ostatnie miesiące diametralnie zmieniły ten stan rzeczy. Nie wychodzimy już do pracy, to praca przychodzi do nas. Nasz dom z dnia na dzień stał się także naszym
biurem, a to zmusiło nas do reorganizacji przestrzeni, tak byśmy mogli wykonywać obowiązki
zawodowe. Home office to dla wielu zupełnie nowa sytuacja, do której bardzo szybko musieli
się dostosować. Okazało się, że biurko czy obrotowe biurowe krzesło to meble wysoce pożądane i pilnie poszukiwane. Podobnie jak wygodny fotel czy sofa pozwalająca na odpoczynek.
Tworzeniem komfortowych i funkcjonalnych mebli dla przestrzeni biurowej i mieszkalnej Noti
zajmuje się od samego początku powstania marki. Jesteśmy uważni na potrzeby naszych odbiorców. Pośród kolekcji, jakie wprowadziliśmy w ostatnim czasie, są i takie, które doskonale
sprawdzą się w nowej rzeczywistości. Potrzebne jest biurko, krzesło, fotel lub sofa na nowe
czasy? My je mamy!

Lopp

Lopp to seria obejmująca biurko, sekretarzyk oraz toaletkę. Klasyczna linia, lekka sylwetka,
minimum elementów konstrukcyjnych oraz doskonała jakość to cechy charakteryzujące tę
kolekcję. Indywidualny charakter poszczególnym produktom dostarczają dodatkowe elementy: szuflady, pojemniki, hub z portami USB i zasilaniem elektrycznym. Projektantom udało się
połączyć ponadczasową minimalistyczną formę z funkcjonalnością oraz nowoczesnym myśleniem o konstrukcji. Projekt: Pawlak & Stawarski.
noti
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Eke projektu Nikodema Szpunara to niewielkie krzesło o wizualnie
lekkiej i wyrafinowanej konstrukcji. Jego prosta sylwetka zwraca
uwagę subtelnie profilowanymi sklejkami z dębowym fornirem
i przemyślanym sposobem tapicerowania. Minimalna, precyzyjnie
zaprojektowana ilość detali sprawia, że krzesła idealnie wpasują
się w różnorodne przestrzenie. W wersji nietapicerowanej dodatkowym atutem jest możliwość sztaplowania – to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie szczególnie dla tych miejsc, w których każdy
dodatkowy metr ma znaczenie.
Shieldon to komfortowy fotel obrotowy, którego forma pozwala
na odgrodzenie się w otwartej przestrzeni. To projekt Tomka Rygalika. Wysokie oparcie przedłużone jest do boku, zapewniając
prywatność i ochronę akustyczną. Druga strona fotela pozostaje
otwarta, co pozwala na swobodny kontakt z otoczeniem. Projekt
dzięki swojej formie zapewnia możliwość częściowego odizolowania się od otwartej strefy domu. Siedzisko z możliwością odchylania i obracania dostosowuje się do preferencji użytkownika,
zapewniając wysoki komfort użytkowania.

Shieldon

Lua

Lua to kolekcja mebli tapicerowanych projektu Pawlak & Stawarski. W jej skład wchodzą fotel oraz sofy: dwu- i trzyosobowa. Eleganckie, stonowane formy zostały zbudowane z poduszek o miękkich liniach. Kolekcja jest uzupełniona o unikalne akcesoria, takie
jak lampka z abażurem i stolik z drewnianym blatem.
Mishell soft to specjalna wersja kolekcji Mishell, która zapewnia
jeszcze większy komfort dzięki dodatkowej, wyjątkowo miękkiej,
pikowanej warstwie na siedziskach. Nowa wersja tapicerowania
nadała kolekcji bardziej przytulny charakter. Zwraca uwagę na
fakturę oraz rodzaj tkaniny, podkreślając rytm przeszyć i nadając
meblowi wyrazisty charakter. Szeroki wybór tkanin oraz podstaw
pozwala nadać elementom kolekcji indywidualny rys i zdecydować
o jego przeznaczeniu w projekcie. Mishell soft nadaje się zarówno
do użytku domowego, jak i do przestrzeni publicznej.
Instagram: @noti_furniture_brand
Facebook: @mebleNOTI
noti
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polflor.pl

OMERSBiuro simplay

Polysafe QuickLay HEALTHCARE Glacier

Czego nauczył nas mijający rok? Trzymania dystansu i bycia elastycznymi! Przestrzenie, w których do tej pory czuliśmy się bezpiecznie, nagle musieliśmy dostosować do
nowych wymagań epidemiologicznych i związanych z tym przepisów. Wymagane jest
stawianie wyraźnych granic, łatwa dezynfekcja, pomieszczenia powinny móc zmieniać
swoje przeznaczenie. Wszystkie znane nam trendy w urządzaniu wnętrz zdominowały bezpieczeństwo, elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowania pomieszczeń do potrzeb
użytkownika. Podłogi, jako baza projektu wnętrza, wydają się elementem trudnym w realizacji
powyższych celów, tym niemniej, mając dostęp do wielu dostawców i technologii, jesteśmy
w stanie zaproponować wiele ciekawych rozwiązań.
Wykładziny dywanowe SmartStrand – jako jedyne na rynku mogą być czyszczone przy użyciu
10-procentowego roztworu chloru (najskuteczniejszy środek w zabijaniu wirusów), nie tracąc
nic z wartości użytkowych i estetycznych. Te nadzwyczajne zdolności zawdzięczają włóknu
Triexta, z którego są zbudowane. Zastosowanie takich wykładzin w obiektach hotelowych pozwala uniknąć sytuacji, w których musimy wymienić rodzaj podłogi ze względu na wymagania
sanitarne. Zwiększa też poczucie bezpieczeństwa u gości i pracowników. Po więcej informacji
zapraszamy na www.smartstrand.pl.

Loose Lay Pull Up Quick Lay

Wykładziny PVC loose lay – błyskawiczny sposób na zmianę przeznaczenia pomieszczenia. Wykładzina Polysafe Quick Lay nie dość, że ma właściwości antypoślizgowe, to jeszcze
montowana jest na taśmę na każdym twardym podłożu (ceramika, drewno, beton itp.), szybko
przystosowując pomieszczenie na potrzeby np. pokoju do badań czy zwiększając powierzchnię recepcji lub kantyny. Oczywiście, jak każda wykładzina PVC, jest łatwa do utrzymania
w czystości (www.polyflor.pl).
polflor
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Panele i płytki winylowe loose lay Expona Simplay – świetne rozwiązanie do pomieszczeń wynajmowanych lub takich, o których
wiemy, że mogą zmienić wkrótce swoje przeznaczenie. Montaż
paneli i płytek Simplay jest bezklejowy, płyta swoim ciężarem stabilizuje podłogę. Można ją w każdej chwili podnieść i przenieść
w inne miejsce. Rozwiązanie jest bardzo popularne w branży retail
oraz biurach (www.podlogi-expona.pl).
Płytki dywanowe – najpopularniejsze w Polsce pokrycie posadzek w biurach. Polflor od kilku lat intensywnie promuje montaż
płytek o podłożu bitumicznym na podkładzie FoxiFix (dwustronnie
klejąca gąbka akustyczna), który jest szybki i pozwala na wielokrotne wykorzystanie/przekładanie raz zainstalowanych płytek
bez uszczerbku dla ich właściwości użytkowych i estetycznych.
Nowa kolekcja płytek dywanowych Graphic by Polflor montowana
na podkładzie FoxiFix bierze udział w programie REUSE|Polflor,
który promuje ponowne wykorzystanie używanych płytek dywanowych (www.graphicbypolflor.pl).

Smartstrand

REUSE Polflor

Podłoga jako nośnik informacji
W wielu obiektach podłoga została ponownie wykorzystana jako
nośnik informacji – głównie dotyczący utrzymywania dystansu,
ale również do kierowania ruchem. Zaobserwowaliśmy intensywny powrót do montażu paneli dywanowych i winylowych w jodełkę wskazującą kierunek ruchu, dużym zainteresowaniem cieszą
się płytki dywanowe z nadrukiem tekstowym lub ikonami. W dalszym ciągu popularnością cieszy się strefowanie powierzchni za
pomocą różnych kolorów, faktur i wzorów pokryć dywanowych.
Na wykładzinach twardych, elastycznych z rolki polecamy naklejki
informacyjne zabezpieczane odpowiednimi lakierami.
Ze względu na dostęp do wielu technologii podłogowych nasi doradcy są w stanie przygotować dla Państwa optymalne rozwiązanie, uwzględniając kompleksowe potrzeby danego obiektu i użytkowników.
Zapraszamy do kontaktu: www.polflor.pl oraz na nasz profil
na LinkedIn – Polflor wykładziny obiektowe.
polflor

13

rehau.pl/architekci

Z myślą o pięknie i wygodzie
Rok 2020 wielu z nas chciałoby wymazać z kalendarza. Jakby nigdy się nie wydarzył.
Zmieniło się tak wiele rzeczy, i to w każdym aspekcie życia, że już na pewno nigdy nie
będzie tak samo. Inaczej kupujemy, inaczej pracujemy, inaczej się uczymy, inaczej
chodzimy do lekarza czy komunikujemy się. Jednak część z nas deklaruje, że niektóre
z nowych rytuałów wypracowanych w czasie lockdownu sprawiają nam taką przyjemność,
że będziemy nadal je kultywować, zauważając przy tym potrzebę elastycznego dopasowania
domowych przestrzeni do nowych potrzeb.

RAUVISIO crystal decor | RAUVISIO crystal mirror

Jakie niesie to konsekwencje dla architektów i projektantów wnętrz? Znacznie zmienia się kontekst miejsc, w których żyjemy, zmieniają się nasze potrzeby. I okazuje się, że elastyczność to
słowo klucz. Przykłady? Zacznijmy od kuchni. Osoby, które w czasie pandemii odkryły magię
gotowania, wskazują na przykład, że jednym z najważniejszych elementów w ich domu jest ergonomia kuchni, zarówno pod względem powierzchni, jak i wyposażenia. Wyposażenie i materiały mają tu pierwszorzędne znaczenie. Idealnym rozwiązaniem są kolekcje płyt meblowych
RAUVISIO brilliant i RAUVISIO crystal w macie i wysokim połysku oferowane przez REHAU.
Płyt odpornych na zadrapania i uszkodzenia mechaniczne, które z powodzeniem mogą zastąpić np. fronty szklane, będąc przy tym lżejszymi i łatwiejszymi w produkcji. Dla tych z Was,
którzy kochają kino i lubią przenosić filmowe klimaty do wnętrz, mamy z kolei nową kolekcję
płyt RUVISIO brilliant noble matt inspirowaną filmami noir. Brilliant noble matt to osiem kontrastowych kolorów w głębokim macie. Ich tajemnicą jest lakier, który sprawia, że są wyjątkowo
odporne na zadrapania i uszkodzenia, odporne na działanie promieni UV oraz odporne na pozostawianie nieestetycznych odcisków palców. Fronty wykonane z tych płyt RAUVISIO są łatwe
w utrzymaniu w czystości, a w połączeniu z obrzeżami laserowymi sprawiają, że po pierwsze
front wygląda jak monolit, a po drugie nie widać łączenia między płytą a obrzeżem, czyli tzw.
fugi, w której zbierają się brud i bakterie. Dodatkowo okleinowanie laserowe sprawia, że fronty
stają się odporniejsze na wilgoć – co znów rozszerza Wam pole i elastyczność działania.
rehau
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Na potrzeby rearanżacji łazienek i domowych biur oddajemy Wam do dyspozycji płyty
RAUVISIO crystal slim. Wprawdzie łazienka to pomieszczenie, w którym radykalnych zmian
nie dokonuje się często, ale od czasu do czasu spotkacie się chociażby z potrzebą renowacji.
Najlepiej „bez wielkiego bałaganu” – znacie to? Płyty RAUVISIO crystal slim o grubości 4 mm
z powodzeniem zastąpią bardzo modne, ale trudne i delikatne w obróbce płytki wielkoformatowe. Ci z Was, których klienci lubią kamień, dekor czy drewno, mogą także w projektach łazienek wykorzystać RAUVISIO crystal decor. Dodatkowo kolekcję RAUVISIO crystal uzupełnia
płyta lustrzana crystal mirror, która stanowi alternatywę dla tradycyjnych luster – nie tylko na
ścianach, ale także na frontach szaf w sypialniach czy sufitach. Materiał bezpieczny dla dzieci, nietłukący i przede wszystkim taki, który można dociąć i dopasować tuż przed montażem,
to ogromna zaleta w przypadku zastosowań, w których każdy milimetr ma znaczenie. Płyty RAUVISIO crystal to także produkt, który pomoże pociechom Waszych klientów w nauce
i zabawie, a im samym w pracy bądź w organizacji rodzinnej logistyki. Po płytach w wysokim
połysku można bowiem pisać mazakami suchościeralnymi, a po płytach matowych kredą. Tym
samym fronty meblowe w kuchni czy pokoju dzieci lub elementy ściany, do której zamocowane są
płyty RAUVISIO crystal i crystal slim, stają się tablicą do notowania równań matematycznych, list
zadań do zrobienia na dany dzień, przepisów na
ulubione ciasto bądź list zakupów.

RAUVISIO crystal

RAUVISIO brilliant noble matt

Ilu klientów, tyle potrzeb i pomysłów. Jeżeli
potrzebujecie pomocy w realizacji pomysłów
Waszych i Waszych klientów, pozostajemy do
Waszej dyspozycji. Więcej informacji o naszych
produktach znajdziecie na www.rehau.pl/architekci.
Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem Tomaszem Chmielarzem:
tomasz.chmielarz@rehau.com, tel. 602 677 975.

rehau
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ridex.pl

BOTANY COLLECTION
Rozwój kolekcji Botany skupia się na koordynacji.
W rezultacie Botany zapewnia niezwykłą synergię między
kolorem, wzornictwem, strukturą tkaniny i odbiciem światła. Koordynacja tkanin w kolekcji Botany zapewnia inspirujący zestaw narzędzi do stworzenia wystroju wnętrza, o jakim
marzysz.
MIDSUMMER to niesamowity wzór letnich liści w stonowanych
i metalicznych kolorach, delikatnie nadrukowanych na tkaninie
z domieszką lnu. Tkanina ma wysokość 300 cm dla bezszwowych
rozwiązań okiennych tworzących naturalny i elegancki element
wystroju wnętrza.
GRASS to print botaniczny, wzór trawy wydmowej na strukturalnej tkaninie o wyglądzie rafii. Tkanina o wysokości 300 cm dla
bezszwowych zasłon.
FJORD to trójwymiarowa tkanina tapicerska o wyglądzie
bawełny/lnu. Struktura inspirowana powierzchnią skorupy żółwia. Tkanina FJORD została wykonana specjalnie na zamówienie
do kolekcji BOTANY.

BOTANY COLLECTION

LUX, firana z nowej kolekcji. Delikatna dwukolorowa imitacja ręcznie tkanego dzikiego jedwabiu. Zapewnia maksymalną prywatność i filtrowanie rozproszonego światła we wnętrzu.
ridex
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BLUES
Blues to wielobarwny szenil z jedwabistym odbiciem koloru uzyskanym przez wiskozowe włókna. Tkanina występuje
w wyrafinowanych nowoczesnych kolorach. Tkanina może być użyta zarówno jako wysoka, do bezszwowych zasłon, jak i szeroka.
YORKSHIRE
Wyrafinowana kolekcja miękkich zasłon we współczesne tkane
wzory jodełki połączone z gładkim, do złudzenia przypominającym wełnę koordynatem. Charakterystykę miękkości uzyskuje się
dzięki matowym przewiewnym przędzom przypominającym wełnę. Tkanina może być używana jako wysoka i szeroka.
HEAVEN

BLUES

YORKSHIRE

HEAVEN

NIGHTFALL

Dwukolorowy współczesny otwarty splot barwionej przędzy
o wyglądzie i dotyku bawełny. Heaven występuje w naturalnej palecie kolorów idealnych do wnętrz z dużą ilością naturalnych materiałów. Tkaninę można obracać (wysokość/szerokość).
SOUL
Szenilowa bardzo dobrze układająca się ciężka zasłona przypominająca w dotyku bawełnę. Kredowa paleta kolorów stworzona
przez Ridex Studio Atelier sprawia, że Soul jest zasłoną, która
znajdzie miejsce w każdym wnętrzu. W przypadku użycia wysokości tkaniny włókno szenilowe biegnie pionowo i jest dodatkowo
wykończone ołowianką. Przy zastosowaniu podwójnej szerokości
szenil biegnie poziomo.
NIGHTFALL
Kolekcja dwóch wysokich na 300 cm, mocno zaciemniających,
dimoutów. DUSK to imitacja mieszanki bawełny z lnem. Sundown
można z łatwością pomylić z wełnianym tweedem. Obie tkaniny
przeplatają się, tworząc naturalną harmonię kolorów inspirowanych naturą.

ridex
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rondo.com.pl
NOURD

BALTIC

W ostatnich miesiącach, gdy pandemia zamknęła nas
w domach, zostaliśmy zmuszeni do odkrywania prywatnych przestrzeni w nowy sposób. Przy pełnym obłożeniu
domownikami wnętrza domów i mieszkań stają się ciasne
i każdy sposób na ich funkcjonalne powiększenie jest na wagę złota. Na zewnątrz szukamy już nie tylko miejsca do relaksu – często nasze balkony i tarasy stają się biurami, salami szkolnymi i na
niespotykaną dotąd skalę miejscami do spotkań prywatnych. Doceniamy wygodę i funkcjonalność mebli zewnętrznych, pracując
i odpoczywając, albo gdy chcemy choć przez chwilę poczuć się
jak w ekskluzywnym kurorcie. Szczególnej uwadze polecamy kolekcje mebli drewnianych – najbardziej przyjaznych człowiekowi
i środowisku, podążających za trendem biophilic design. Wśród
wzorów Baltic, Bohus czy Nourd znajdziecie Państwo inspirujące
elementy do zagospodarowania wygodnych i komfortowych przestrzeni zewnętrznych.
Podstawowym surowcem do wyrobu naszych mebli jest drewno
robinii akacjowej, pozyskiwane i poddawane obróbce przy zachowaniu wszelkich standardów i zasad Odpowiedzialnej Gospodarki
rondo
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Leśnej FSC®. W trosce o środowisko naturalne zadbaliśmy, aby
wszystkie nasze produkty opatrzone zostały certyfikatem FSC®
popularyzującym racjonalną i odnawialną gospodarkę leśną na
całym świecie. Znak FSC® świadczy o tym, że przestrzegamy
praw pracowników, dbając o dobro społeczności lokalnej. Wybór
naszych produktów to wspieranie szerokich programów ochrony
środowiska naturalnego negujących nielegalną politykę rabunkową lasów prowadzącą do zubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych na całym świecie. Kupując produkty z certyfikatem FSC®, wspierasz odpowiedzialną gospodarkę leśną. Wiesz,
że Twoje zakupy nie przyczyniają się do niszczenia lasów na świecie i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.
Twój wybór ma znaczenie.

Leżak TOSCANIA

BOUHUS

BARCELONA

rondo
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sassc.com.pl

Firma SAS Sp. z o.o. od ponad 25 lat dostarcza produkty
i akcesoria dla przemysłu meblowego. Najwyższa jakość,
innowacyjne rozwiązania, starannie wybrani producenci –
SAS oferuje bardzo szeroki katalog produktów dekoracyjnych spełniających wymagania każdej przestrzeni.
Corian® Solid Surface. Urzeczywistniaj swoje wizje.
Powierzchnie Corian® Solid Surface mogą być takie, jak je sobie
wyobrazisz. Gładkie lub pofałdowane, w postaci organicznych
kształtów lub kanciastych geometrycznych brył, kolorystycznie
odważne i przeźroczyste – o czym pomyślisz możesz stworzyć za
pomocą Corian® Solid Surface. Materiał ten jest trwały, idealnie
gładki, jednolity, elegancki i niezwykle uniwersalny. Jeśli poszukujemy materiału, który pozwoli na swobodne kreowanie przestrzeni
i poradzi sobie zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, Corian®
Solid Surface może okazać się strzałem w dziesiątkę.
Ogromną zaletą tego materiału jest swoboda w projektowaniu,
dzięki której możemy dowolnie tworzyć jeden blat, który w zależności od miejsca montażu będzie spełniać inną funkcję. W kuchni na przykład zwykły roboczy blat może płynnie przechodzić
w suszarkę ze zlewozmywakiem, zlew oraz strefę przygotowywania lub spożywania posiłków.
W łazience natomiast możemy stworzyć autorską i jednolitą linię
wyposażenia, czyli blat, umywalkę oraz łazienkowe meble, a także
wannę lub brodzik prysznicowy.

Corian – Lava Rock

Meble z Corian`u to także wymyślne kształty stolików kawowych,
siedzisk czy stołów. Oprócz tego materiał wykorzystuje się do wykonania i wykończenia większych powierzchni. Na rynku znajdziesas
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Corian – Sepia Linear

Corian – Carbon Aggregate

Corian – Glacier White

my więc parapety, a nawet całe ściany z Corian`u o dowolnym zabarwieniu. Na tej samej zasadzie realizowane są fasady zewnętrzne. Dzięki specyfice materiału można uzyskać naprawdę niecodzienny efekt: elewację krzywoliniową, wyginaną czy wytłaczaną,
perfekcyjnie gładką lub perforowaną, a przy tym podświetlaną.
Corian® jest materiałem niezwykle higienicznym, nieporowatość
powoduje, że nie wnikają w niego brud i bakterie. Spełnia on najsurowsze normy sanitarne, w związku z czym jest bardzo chętnie
wykorzystywany w sektorze medycznym – w szpitalnych salach
operacyjnych, gabinetach lekarskich oraz w sektorze gastronomicznym – w restauracjach i barach. Corian® Solid Surface tworzy minimalistyczne wnętrze, a zarazem doskonale unowocześnia
charakter pomieszczenia.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktową SAS
na www.sassc.com.pl oraz do obserwowania naszego profilu na
Facebooku: SAS – Produkty do mebli.
Corian – Rain Cloud

sas
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schattdecor.com/pl

Schattdecor wobec nowej normalności
Czas pandemii zwrócił uwagę konsumentów na potrzebę zapewnienia nowych funkcjonalności w domu, którego przestrzeń nagle stała się centrum życia rodzinnego, jak i zawodowego. Użytkownicy niewielkich mieszkań stanęli przed nie lada wyzwaniem. Jak na
małym metrażu zorganizować miejsce do pracy? Jakimi sposobami zapewnić domownikom chwilę ciszy i odpoczynku w odosobnieniu?
Zmiany w procesie projektowym wynikające z doświadczenia pandemii architekci wnętrz dostrzegą już na etapie opracowywania briefu z klientem. Mamy dziś świadomość, że nawet niewielkie mieszkanie w bloku musi czasem zamienić się w funkcjonalny coworking lub salę konsumpcyjną restauracji, w której wykreujemy odświętną atmosferę.
Projektując nowe funkcje w zastanym wnętrzu musimy bardzo uważnie podejmować decyzję
dotyczącą materiałów, które wkomponowujemy w tę przestrzeń. Świetnym rozwiązaniem będzie
wybór dekorów, których struktura posiada bogatą gamę subtelnych odcieni, które rezonować
będą z innymi elementami wnętrza. Jakie struktury nam w tym pomogą? Schattdecor jako ekspert w produkcji powierzchni dekoracyjnych proponuje kilka rozwiązań, które znajdziecie Państwo na polskim rynku.

Greystone (Egger F 160, Swisskrono D 4878)

Amberwood idealnie wkomponuje się we wnętrza w stylu skandynawskim lub japandi. Dekor
ten użyty na dużych powierzchniach nie przytłacza, dlatego sprawdzi się zarówno na frontach dużych szaf, jak i na innych zabudowach meblowych. Świetnie odnajdzie się w kontekście
większości współczesnych wnętrz dzięki szerokiej gamie neutralnych odcieni szarości i beży.
Nagrodzony Top Design 2020 Amberwood to hołd złożony unikalnemu materiałowi, który przez
kilkaset lat znajdował się pod wodą stanowiąc pale fundamentowe, na których posadowiona
była Wyspa Spichrzów w Gdańsku. Więcej informacji na: www.amberwood.schattdecor.pl.
schattdecor
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Kalahari

Nowa rzeczywistość wymusza na nas nie tylko doposażenie się
w nowe meble. By zapewnić całej rodzinie pracę i naukę w skupieniu, przestrzeń, którą jeszcze kilka lat temu ochoczo otwieraliśmy
integrując różne pomieszczenia, dziś z chęcią dzielimy. Świetnym
rozwiązaniem, które pozwoli nam na czasową zmianę układu pomieszczeń jest zastosowanie mobilnych ścianek działowych i drzwi
przesuwnych. Obok niewątpliwych zalet funkcjonalnych, mogą one
nadać nową estetykę wnętrzu. Ich powierzchnie pokryte dekorami
działają w przestrzeni jak obrazy, dlatego warto pokusić się o zastosowanie mniej oczywistych dekorów kamiennych na tych powierzchniach np. Kalahari – stworzony na bazie marmuru, z jednej
strony przyciąga wzrok, dzięki strukturze sprawiającej wrażenie trójwymiarowej, z drugiej urzeka wszechstronnością, którą zawdzięcza
szerokiej gamie odcieni szarości, które w nim znajdziemy.

Kalahari (Pfleiderer S 63053)

Amberwood

Łatwość utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniu stały się
kluczowymi atutami materiałów, które wybieramy dziś do aranżacji wnętrza. W tym kontekście płyty i blaty laminowane są jeszcze
bardziej atrakcyjne dla architektów i inwestorów. Powierzchnie
z dekorami sprawdzą się w kuchni, pokoju dziecka, czy w strefie wejściowej naszego mieszkania, gdzie w formie paneli ściennych są świetnym rozwiązaniem nie tylko pod kątem użytkowym,
ale i estetycznym. We wnętrzach, w których znajduje się dużo czarnych płaszczyzn, np. na powierzchniach ścian, warto wprowadzić
dekory, które będą z nimi współgrać, by w subtelny sposób urozmaicić wnętrze. Alternatywą dla gładkiej czarnej powierzchni jest
dekor Greystone. Ta struktura marmuru sprawia, że duże ciemne
powierzchnie nabierają charakteru i ponadczasowej elegancji.
Potrzebują Państwo więcej inspiracji ze świata wzornictwa?
Zapraszamy na nasz Instagram @Schattdecorgroup.
Amberwood (Pfleiderer R 55083)

schattdecor
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atoato.pl
Naszą misją jest pomaganie. Zmiany otaczającego nas
świata, spowodowane Pandemią roku 2020, zdecydowanie wpłynęły również na postrzeganie wnętrz naszych
domów, biur, a nawet restauracji czy hoteli. Nowy rok to
wyzwania projektowe w tym zakresie. Wielofunkcyjność czy elastyczność to już nie tylko marketingowe slogany, ale wyzwania
projektowe wszystkich architektów wnętrz. Wspieramy inwestorów w tym zakresie, pomagając dopasować przestrzenie do aktualnych, zmiennych potrzeb.
Przedsiębiorczy Architekt
Dzielenie się wiedzą jest cudowne, dlatego dla architektów
wnętrz (tych, którzy pracują w zawodzie lub dopiero się przygotowują do tej profesji) prowadzimy stronę przedsiebiorczyarchitekt.pl. Na zamkniętej grupie FB „Przedsiębiorczy Architekt”,
Agnieszka nagrała ponad 200 darmowych materiałów wideo dla
projektantów wnętrz, aby pomóc im w codziennych wyzwaniach
związanych z pracą architekta wnętrz. Jak zawsze darmowej
wiedzy jest sporo, ale dla zabieganych przedsiębiorców przygotowaliśmy wiele kursów, które pozwolą podnieść kompeten-

cje. Możecie je znaleźć na stronie agnieszkapasiekaadamek.
com Nasza platforma w liczbach: zaufało nam 3000 kursantów,
dla projektantów przygotowaliśmy ponad 30 produktów (kursy,
ebook-i, umowy, szablony, formularze).
Atoato
Jeżeli jednak jestes inwestorem i szukasz porad dotyczących
urządzania wnętrz, rozwiązań technicznych, aktualnych trendów lub tego jak policzyć koszty aranżacji wnętrz, to odwiedź
kanał na youtube: Studio Atoato. Zobacz koniecznie sekcje „Kurs
na wnętrze” prowadzony przez Agnieszkę. To cykl darmowych
filmów odpowiadających na pytania każdego inwestora mierzącego się z remontem. Nie masz czasu na oglądanie takiej ilości materiałów? Nie szkodzi – skondensowaną wiedzę możesz
zdobyć czytając książkę „Od inspiracji do aranżacji. Czyli jak
pięknie mieszkać”. To świetny poradnik, który pokazuje jak krok
po kroku przeprowadzić cały proces projektowy aż do końca remontu. Streszczenie książki można pobrać za darmo na stronie:
ksiazka.atoato.pl

atoato
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O Klastrze
Akademia to według jednej z definicji miejsce spotkań specjalistów

w projektowaniu nowoczesnego budownictwa i wyposażeniu wnętrz.

z różnych dziedzin, którzy, będąc równorzędnymi partnerami, spotykają

Ścisła współpraca firm zrzeszonych w Klastrze z architektami pozwala

się w celu wymiany doświadczeń, rozpoczęcia i kontynuowania współ-

na sprawne dostosowywanie oferty produktowej i usługowej do potrzeb

pracy, określania wspólnych celów i ich realizacji.

dynamicznie zmieniających się oczekiwań zarówno samych architek-

Klaster Akademia Architekta gromadzi firmy, których celem jest współ-

tów, jak i klientów końcowych, czyli inwestorów.

działanie z architektami, żeby projektowane przez nich obiekty i wnę-

Nasze działania realizujemy już ponad 6 lat, organizując szkolenia,

trza miały jak najlepszą jakość i niosły rozwiązania optymalnie służące

warsztaty i wykłady dla architektów lub wspólnie reprezentując ważne

dobru użytkowników. Członkowie Klastra przywiązują dużą wagę do

dla nas wartości na dużych eventach adresowanych do branży archi-

wzajemnych relacji – wymiana doświadczeń między firmami, wspólnie

tektoniczno-budowlanej. W dobie pandemii staramy się utrzymywać

realizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju indywidualne-

relacje z architektami na szkoleniach i spotkaniach on-line organizo-

go firm, umacniania marek, urzeczywistniają ideę klasteringu.

wanych pod marką Akademia Architekta, jednak wszyscy czekamy na

Dzięki Klastrowi możliwe jest rozszerzanie sieci współpracy i wspiera-

możliwość osobistego spotkania i bezpośredniej prezentacji naszych

nie przedsiębiorczości firm, a jednocześnie niesienie pomocy środo-

produktów i usług.

wisku architektów, nie tylko poprzez dawanie im możliwości wyboru
najlepszych materiałów, ale także organizację działań, które pomogą

Aktualne informacje o działaniach Klastra znajdziecie Państwo na stronie

im podnieść kwalifikacje i umożliwią poznawanie na bieżąco trendów

www.akademiaarchitekta.org oraz na profilu FB Akademia Architekta.

Opracowanie graficzne: Anna Czajka | Schattdecor
klaster
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www.akademiaarchitekta.org

