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Sala konferencyjna wywołuje zazwyczaj
pejoratywne skojarzenia z dłużącymi się,
nieco sennymi dyskusjami przy stole.
Okazuje się jednak, że tę senną atmosferę
można pokonać, tworząc inspirujące
i pobudzające wyobraźnię miejsce
do spotkań

S

tekst Ewa Pokorska
ala konferencyjna jest bez wątpienia wnętrzarską ,,biurową królową” pośród wszystkich pomieszczeń
biurowych. Pełni funkcję reprezentacyjną firmy, a ponadto jest przestrzenią firmowych spotkań, gdzie
omawiane są najciekawsze biznesowe zagadnienia, podejmowane kluczowe decyzje i analizowane
nowe pomysły. By przełamać panujący nudny, konferencyjny stereotyp oraz poprawić wizerunek miejsca pracy, na konferencyjne wnętrza zaczęto patrzeć z nieco innej perspektywy.

Lego Table, proj.ABGC Architects dla agencji Boys and Girls

Kreatywne aranżacje

Nowoczesny design i intensywne kolory już na dobre zagościły w biurowych wnętrzach na całym świecie, a od kliku
lat można zaobserwować intensywnie rozwijającą się modę na tzw. kreatywne wnętrza biznesowe. Zwroty „kreatywny design”, „kreatywne wnętrze”, „kreatywne miejsca pracy” pojawiają się na ustach niemal wszystkich architektów
i designerów wnętrz biurowych, także w Polsce. Pod tymi hasłami kryje się tendencja do projektowania przestrzeni
pracy w taki sposób, by wpływała ona na podniesienie wydajności pracowników i zwiększenie ich zaangażowania.
Zachowawcze, neutralne, nieingerujące w procesy myślowe przestrzenie firmowych wnętrz, wypierane są przez dokładnie przemyślane aranżacje, bogate w nowatorskie rozwiązania czy niekonwencjonalne meble biurowe. Wnętrzarskie
pomysły mają być swego rodzaju biurowymi „zastrzykami energii”! Mieniące się feerią barw pokoje, służące do gier
i zabaw, pomieszczenia z leżakami, stołami do ping-ponga, ścianki wspinaczkowe, stają się normą nie tylko w siedzibach wielkich korporacji takich jak Google, Microsoft czy Autodesk, ale coraz częściej goszczą w niewielkich firmach.

Konferencyjny wymiar

Sale konferencyjne, ze względu na swoje funkcje oraz rangę, nie bez kozery uznawane są za designerskie i wnętrzarskie
królowe wśród pomieszczeń biurowych. Są wyzwaniem dla każdego projektanta, ponieważ to właśnie w nich zawarta
jest esencja danej marki. Przestrzenie te mają się wyróżniać i jak najlepiej prezentować filozofię i politykę firmy, posiadając jednocześnie oryginalny charakter i pełniąc bardzo ważne funkcje. Są miejscami spotkań biznesowych, firmowych
dyskusji, czasem wielogodzinnych posiedzeń, podczas których prezentowane są najważniejsze zagadnienia, omawiane
strategiczne pomysły, wytyczane nowe cele. Ma być to nie tylko reprezentacyjna i centralna przestrzeń w biurze. Aby
pełniła swoją rolę musi być również komfortowa, w pełni funkcjonalna, zaprojektowana tak, by pobudzać do dyskusji
i twórczego myślenia. Kreatywna sala konferencyjna idąca z duchem nowoczesnych trendów i rozwiązań to miejsce
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„szyte na miarę” dla każdego biura z osobna. „Szyte” tak, by żaden z uczestników biznesowych posiedzeń nie zasnął
przy konferencyjnym stole.

Projektowe wyzwania

Zaprojektowanie funkcjonalnej, dobrze spełniającej swoją rolę sali konferencyjnej jest wbrew pozorom jednym z najtrudniejszych zadań dla biurowego architekta. Modne designerskie stoły, przykuwające uwagę krzesła, lampy czy
kolory to jedynie element wizerunkowy, ważny głównie ze względu na swoją reprezentacyjną funkcję wywoływania
wrażenia na pracownikach, klientach, kontrahentach czy gościach. Za widocznymi materiałami, barwami i meblami
kryje się dopiero sedno dobrze zaprojektowanej, oryginalnej i kreatywnej sali konferencyjnej. Jej wnętrze musi bowiem spełniać wszelkie wymagania komfortu dla ułatwienia i podniesienia poziomu ważnych biznesowych rozmów.
Mobilność wyposażenia, akustyka, dobrze zaprojektowane oświetlenie, zastosowanie nowych technologii, logika ciągów komunikacyjnych, odpowiednia kolorystyka – to podstawowe projektowe wyzwania stojące przed architektem.
W pozornie ukrytych szczegółach, zastosowanych rozwiązaniach, wprowadzonych do wnętrza niekonwencjonalnych,
niemal bajecznych meblach oraz detalach, designerzy sprytnie przemycają metodę na kreatywną salę konferencyjną.

Okiem biurowego projektanta

Joanna Nowicka, projektantka pracująca dla warszawskiej firmy HELIKON Meble Biurowe S.A., zajmującej się urządzaniem wnętrz biurowych podkreśla, jak wiele pracy wymaga odkrycie „metody” na dobrze zaaranżowaną i przy
tym oryginalną salę konferencyjną: „Prawidłowo zaprojektowana sala konferencyjna musi spełniać szereg wymogów.
Bardzo ważne jest, aby pracę rozpoczynać od zapoznania się z potrzebami danego biura. Propozycje aranżacji oraz
kolorystyki, stopień wprowadzanych technologicznych udogodnień, designerskich, nowoczesnych detali muszą być indywidualnie dopasowane pod konkretną organizację oraz charakter miejsca, dla którego urządzamy salę konferencyjną.
Do jakich celów będzie ona wykorzystywana, jakiego rodzaju spotkań, czy będą to krótkie spotkania, długie narady,
czy wielogodzinne szkolenia. Dla jakiej ilości osób, czy dla użytku wewnętrznego, czy ma pełnić biznesową funkcję
reprezentacyjną? Ta wiedza jest konieczna aby dopiero przy uwzględnieniu powyższych aspektów móc przystąpić do
tworzenia ergonomicznego i funkcjonalnego pomieszczenia. Należy zaprojektować odpowiednie ciągi komunikacyjne,
pamiętać o logicznym doprowadzeniu koniecznej elektryki oraz podłączenia multimediów, uwzględnić jakże istotną
architekturę światła czy mobilność mebli. To wszystko musi tworzyć spójny organizm podporządkowany wymaganej
przez daną markę oprawie wizualnej. Bowiem to, jaki charakter ma mieć wnętrze i jaki będzie wizualny efekt końcowy,
są dla klienta najistotniejsze. Pojawiają się pytania, czy sala ma być spójna z resztą biura, czy ma nawiązywać do logo,
myśli przewodniej i polityki firmy, czy też ma pobudzać, wyciszać itd. W centrum wizualnej warstwy projektowej
niemal zawsze stoi stół, czyli najważniejszy mebel konferencyjnego wnętrza, skupiający uwagę i decydujący o otrzymanym finalnie charakterze wnętrza. Dopasowanie odpowiedniej wielkości oraz rodzaju stołu, czy będzie on meblem
mobilnym, czy stałym to jedna sprawa. Druga, bardzo ważna, to zadbanie o jego aspekt wizualny oraz ukryte w nim
funkcje, jak np. podłączone multimedia. Wpływają one na wygodę uczestników konferencji i współcześnie mają za
zadanie podnosić ich kreatywność oraz wydajność. Równie ważne, o ile nawet nie najważniejsze, są krzesła dopełniające
wizualnej całości. Ich design to jedno, drugie to zadbanie o zachowanie między nimi odpowiedniej odległości oraz
dbałość o wygodę! Uczestnicy spotkań nie mogą przecież skarżyć się na ból pleców podczas siedzenia, a to właśnie
niewłaściwie zaprojektowane fotele są tego głównym powodem. Tylko wtedy, gdy człowiek ma optymalne, aczkolwiek
stymulujące go warunki, cała jego uwaga skupiona jest na istotnych sprawach. Dlatego, warto pamiętać o dodatkowych
elementach wyposażenia, jak pomocnicze stoliki czy napędzające dyskusję gadżety.”

W centrum uwagi

Przyglądając się różnorodnym wnętrzom biurowych sal konferencyjnych łatwo zauważyć, że rzeczywiście stół jest na
ogół najważniejszym, najbardziej ciekawym i absorbującym uwagę elementem wyposażenia takiej przestrzeni. To on
stanowi zazwyczaj centrum biurowej sali i często decyduje o stopniu nieszablonowej konferencyjnej oprawy wizualnej.
Nic więc dziwnego, że designerzy prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej śmiałych i niekonwencjonalnych modeli
konferencyjnych stołów. Dzięki pomysłowości projektantów oraz rozwojowi technologii mebel ten zaczyna pełnić
nowe, bardzo ważne dla omawianych wnętrz zadania. Nie tylko reprezentuje, ale i inspiruje, pobudza wyobraźnię,
skłania do myślenia. Kreatywne i inteligentne stoły już na stałe goszczą w konferencyjnych salach, a ich przykłady czerpane są nie tylko zza naszej granicy. Również w Polsce można już znaleźć kilka stołowych konferencyjnych inspiracji.

Polski stołowy design

Przemysław Stopa, kreator wnętrz i chief architekt firmy Massive Design, to znany już na polskim rynku twórca ciekawych autorskich projektów mebli konferencyjnych. Jego pracownia stworzyła również kilka przykuwających uwagę
aranżacji firmowych wnętrz. Przykładem jest biuro MTV Networks Polska z oryginalnie zaaranżowanymi konferencyjnymi wnętrzami. Wspomniany architekt w wywiadzie udzielonym dla Magazynu Office podkreślił, że to właśnie
specjalnie zaprojektowane stoły zdominowały wizerunki tych sal i pomieszczenia zostały poniekąd doprojektowane
do tego mebla.
Warto również zwrócić uwagę na inne projekty sal konferencyjnych autorstwa Massive Design, jak chociażby
wnętrza warszawskiej siedziby firmy Wyborowa SA, gdzie kolory zastosowane w konferencyjnych przestrzeniach
identyfikują tę markę, nawiązują bowiem do produktów, którym te sale są poświęcone. W sali konferencyjnej marki
„Absolut” dominuje kolor niebieski, w „Malibu” − biały, pomarańczowy, brązowy itd. Ciekawe rozwiązania architekci
z Massive zastosowali również w projekcie stworzonym dla marki Play Mobile, gdzie konferencyjny stół ma własne
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W niecodziennym biurze
zrealizowanym przez
Ultra Architects
z Poznania, nie mogło
zabraknąć sali
konferencyjnej, która
stanowi o standardzie
tego projektu.
Fot. Jeremi Buczkowski

Sala
konferencyjna
to swoiste
biurowe
centrum,
które
stanowi
prawdziwą
wizytówkę
firmy

wbudowane oświetlenie, pełniąc tym samym funkcję dostarczenia osobom
siedzącym odpowiedniej ilości światła!

Sprytne stoły zza polskiej granicy

Moda na kreatywne, pobudzające i inspirujące stoły bez wątpienia przybyła
do nas wraz ze światowymi trendami. To właśnie tam należy szukać najciekawszych designerskich konferencyjnych przykładów. I co ważne, są to
pomysły, które niekoniecznie wymagają dużego finansowego nakładu czy
wyszukanego wzornictwa. Za przykład może posłużyć stół zaprojektowany
do konferencyjnego wnętrza agencji reklamowej Leo Burnetta, której siedziba mieści się w Sydney. Wykonany z surowego drewna masywny mebel,
pośrodku którego znajduje się specjalne miejsce przeznaczone do trzymania
kolorowych, różnorodnych zabawek. Poprzez ten zabieg Hassell, twórca „zabawnego” stołu, nie tylko zachęca pracowników do uczestniczenia w dyskusjach. Przede wszystkim pomaga im dosłownie ilustrować ich pomysły za
pomocą zawsze dostępnych pod ręką zabawek.
Do świata zabawek sięgnęli również projektanci z biura ABCG Architects. Wykorzystali powszechnie dostępne klocki marki Lego, by stworzyć
oryginalny, mieniący się feerią barw stół konferencyjny. Wykonany on został
na specjalne zamówienie dla agencji reklamowej Boys and Girls zlokalizowanej w Dublinie. Blat tego mebla składa się z 22 742 części połączonych ze
sobą w tradycyjny dla tych klocków sposób, bez użycia kleju. Nawet widniejące na powierzchni stołu logo firmy zostało wykonane tą metodą. Całość osadzono w specjalnej konstrukcji z wypolerowanej stali nierdzewnej, a blat, by
był trwały i funkcjonalny, przykryto taflą hartowanego szkła. Konferencyjny
stół Lego, nie tylko stymuluje i dodaje energii uczestnikom firmowych zebrań. Stał się on wręcz wizytówką agencji Boys and Girls na skalę światową.
Kreatywnością wykazali się także designerzy z mieszczącego się w Bang-

koku Supermachine Studio, którego realizację całego biura pokazywaliśmy
w poprzednim numerze. Projektując konferencyjną przestrzeń dla tajlandzkiego biura Saatchi & Saatchi wykorzystali łatwo dostępne tanie koła do
rowerów. Zostały one wykorzystane do stworzenia nowatorskiego, mobilnego stołu konferencyjnego. Koła te stanowią nogi mebla, którego blat
wykonano z transparentnego szkła. Dzięki temu, blat nie odwraca uwagi
od oryginalnych nóg. Mebel jest więc, nie tylko najmocniejszym akcentem
w tym wnętrzu. To w pełni funkcjonalny mobilny stół zaprojektowany dla
potrzeb klienta. Co więcej, jego zdolności motoryczne zostały zaakcentowane poprzez wyłożenie konferencyjnej podłogi jaskrawo zieloną wykładziną
z motywem równolegle biegnących dynamicznych linii. Tak zaaranżowana
podłoga kojarzy się z tętniącą życiem łąką widzianą z perspektywy osoby jadącej na rowerze z dużą prędkością. To konferencyjne wnętrze bez wątpienia
aż kipi energią.
Przykładów tak sprytnie zaprojektowanych stołów aktywizujących
uczestników konferencyjnych dyskusji jest wiele. Nie sposób jednak pominąć
urzekającego swoją prostotą stołu z wnętrza londyńskiego biura firmy Red
Bull. Designerzy z Jump Studios stworzyli tam bowiem niezwykle dynamiczną, interaktywną przestrzeń do pracy, wyposażoną w meble posiadające
wiele stymulujących funkcji. Ilustracją tej napompowanej adrenaliną biurowej przestrzeni jest konferencyjny stół rodem z sali gimnastycznej o nazwie
Ping-Pong Table. Okrągły, błękitny mebel wyposażony został we wszelkie
akcesoria potrzebne do gry w tenisa stołowego: siatkę, paletki oraz piłeczki.
Na takim tenisowym konferencyjnym spotkaniu na pewno nie można narzekać na nudę.
Przyglądając się inspirującym stołom konferencyjnym zza naszej granicy
warto jeszcze zwrócić uwagę ma mebel zaprojektowany w nieco inny sposób,
dla typowo reprezentacyjnych potrzeb bułgarskiego biura firmy budowlanej.
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tych placówek wyposażone są w sale konferencyjne, będące wizytówkami
polskiej kultury. Zostały bowiem wypełnione sprzętami zaprojektowanymi
przez naszych designerów pracujących dla dużych i odnoszących sukcesy
polskich meblarskich firm, takich jak: Iker, Noti, Balma czy PROFIm.
O sukcesach i designie tych meblarskich firm, wspomniała również mająca doświadczenie w aranżowaniu wnętrz polskich biur Joanna Nowicka:
„Krzesła takich marek jak PROFIm, Bejot i Sitag są najczęściej wybierane
przez klientów urządzających swoje firmy. Przykładowo, obecnie najlepiej
sprzedającymi się modelami krzeseł konferencyjnych marki PROFIm są
Kala, Ariz, Sensi i Rio, natomiast wśród krzeseł marki Bejot popularnością
cieszą się modele Vector, Zip, Kyos, In Access Lounge i Clubin.”

Pomysłowa funkcjonalność

Stół w sali konferencyjnej
jest niezaprzeczalnym
centrum całej przestrzeni.
Moda na kreatywne stoły
bez wątpienia przybyła do
nas wraz ze światowymi
trendami.
Na zdj. stół Infinity, proj.
BOZHINOVSKI DESIGN

Designer Jovo Bozhinovski stworzył niepowtarzalny, lewitujący, pozbawiony nóg konferencyjny stół, który pełni nie tylko swoją tradycyjną rolę. Jest
on mianowicie stołem, biurkiem prezesa oraz najważniejszym, centralnym
elementem determinującym przestrzeń całego biura. Wyglądem przypomina budowlaną konstrukcję, ilustrując filozofię oraz działalność marki. Stół
– hybryda służy do organizowania spotkań z klientami, jak i do roboczych
zebrań personelu.

Polski konserwatyzm

Niestety, na polskim rynku percepcyjne przyzwyczajenia klientów sprawiają, że fantazja w projektowaniu sal konferencyjnych musi czasem ustąpić miejsca ich obawom i standaryzacji. Jak podkreśla projektantka z firmy
HELIKON, Joanna Nowicka: „Na rodzimym rynku mamy coraz większy
wybór nowoczesnych elementów wyposażenia, wzorowanych na zachodnich
pomysłach, ale klienci rzadko mają odwagę na specjalnie wykonywane dla
nich meblarskie projekty czy nawet zabawę kolorem, fakturą i bryłą. Ważne
jednak jest, żeby pokazywać i proponować alternatywne techniki, dla ciągle
dominujących standardowych i zachowawczych rozwiązań. Chodzi również
o te najodważniejsze możliwości aranżacji, niemniej absolutnie nawiązujące
do potrzeb danego biura. Większość firm decyduje się na urządzenie i wyposażenie wnętrza sal konferencyjnych raczej w standardowy sposób. Ciągle
w tego typu wnętrzach dominują neutralne kolory. Ściany są zazwyczaj białe,

beżowe lub żółte, wykładziny typowo biurowe w bezpiecznych stonowanych
kolorach, jak szarości, beże, brązy czy zielenie. Materiał i kolorystyka mebli, wybierane są przez klientów w zależności od charakteru konferencyjnej
sali. Jeżeli jest bardziej klasyczna i elegancka, wtedy mamy kolory ciemne, tj.
orzech i kasztan, często wykonywane w naturalnej okleinie. W przypadku sal
nowocześniejszych lub służących bardziej jako sale seminaryjne są to kolory
jasne: klon, brzoza czy buk. Tu zazwyczaj stosowane są blaty z bardziej odpornego materiału jak melamina. Na szczęście, przykłady konferencyjnych
wnętrz płynące z Zachodu budzą coraz większe zainteresowanie właścicieli
biur. Tym samym, stają się oni bardziej śmiali w podejmowaniu decyzji dotyczących aranżacji ich biznesowych wnętrz. Jeżeli nawet klienci sami nie
wychodzą z propozycją zastosowania nowoczesnej aranżacji, to coraz więcej
z nich staje się otwarta na nowe propozycje. Mimo pewnych obaw, niektórzy
decydują się na trochę odważniejsze połączenia kolorystyczne czy zastosowanie designerskich mebli. To chyba rodząca się świadomość, że oryginalne,
kreatywne wnętrze staje się zarówno reklamą dla firmy, jak i jest oznaką,
że dba ona nie tylko o klienta, ale i o pracownika. Zdecydowanie mogę
stwierdzić, że ten proces zmian w myśleniu o jakże ważnych konferencyjnych wnętrzach jest już w pełni widoczny przy decyzjach o wyborze krzeseł.
Odchodzi się od stosowania w ich przypadku modnej jeszcze kilka lat temu
czerni. Producenci oferują całą paletę coraz to odważniejszych barw i bogactwo tkanin, a nawet występują już specjalne zestawy tapicerek, kierowane do

klientów doceniających nowoczesny design. Od pewnego czasu popularny
jest kolorowy filc i wzorzyste tkaniny czy też wzory na indywidualne zamówienie. W tym przypadku, klienci pozwalają sobie na większe szaleństwo i to
właśnie tapicerkami lub modnymi designerskimi krzesłami często rozweselają neutralne konferencyjne wnętrza.”

Nowe wstaje z krzesła

Rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się współczesnym salom konferencyjnym
w polskich biurach można zauważyć, że krzesła są w nich najbardziej odważnym akcentem przyciągającym uwagę. Przykładem jest konferencyjne
wnętrze w biurze firmy Valeo, zaprojektowane przez Izabelę Sylwię Nowak
z pracowni architektonicznej JMP Service. Każda z sal konferencyjnych
w siedzibie tej firmy charakteryzuje się innym kolorem, który zaakcentowany został poprzez zastosowanie go w nowoczesnych modelach krzeseł.
Co więcej, wnętrza przeznaczone do biznesowych spotkań są przeszklone,
dzięki czemu odważne kolory tych mebli przyciągają uwagę, kontrastując ze
ścianami przestrzeni całego biura.
Dowodem na to, że nowoczesność w rodzimych konferencyjnych wnętrzach zaczyna „rodzić się” od krzesła są nawet siedziby polskich placówek
umieszczonych za granicą. W biurach instytutów kultury polskiej usytuowanych w Brukseli czy Sztokholmie wnętrza pełnią bardzo ważną funkcję reprezentacyjną. Mają za zadanie promować nasz współczesny design. Siedziby

Jak już to zostało podkreślone na wstępie, widoczna dla oka oprawa wizualna
konferencyjnego wnętrza, przykuwające uwagę kolory, modele krzeseł czy
kreatywne, niestandardowe stoły muszą spełniać także inne zadania. Mają
być przede wszystkim funkcjonalne i komfortowe dla ułatwienia i podniesienia poziomu ważnych biznesowych rozmów. Podstawą, poza wygodnymi, ergonomicznymi krzesłami czy dobrą akustyką, jest oświetlenie. Architektura
światła w konferencyjnych wnętrzach to niezmiernie ważne, niestety często
pobłażliwie traktowane zagadnienie. A przecież rozwiązania oświetleniowe
w tych pomieszczeniach muszą spełniać wiele różnych zadań jednocześnie:
tworzyć optymalną atmosferę spotkań, zapewniać idealne warunki dla pola
widzenia każdego uczestnika, pomagać w koncentracji i stworzyć doskonałe
warunki do multimedialnych prezentacji. Zapewnienie dostępu do światła
dziennego oraz dobrze opracowana koncepcja sztucznego oświetlenia dla
tak wymagającej przestrzeni spędzają sen z powiek niejednego architekta
wnętrz. Dlatego też, często stosowanym rozwiązaniem projektowym, dzięki
któremu nawet do sal pozbawionych okien przenika duża ilość naturalnego
światła, są liczne przeszklenia.
Doskonałą ilustracją zastosowania tego typu rozwiązania jest sala konferencyjna w szwajcarskim biurze firmy Microsoft. Z jednej strony, futurystyczne wnętrze o czarno-białej kolorystyce wypełnione jest najnowszymi
multimedialnymi gadżetami i technologią, reprezentując jednocześnie filozofię marki. Z drugiej, geometryczne kształty oraz minimalizm urzekają
swoją prostotą. To ona jest cechą charakteryzującą pomysł na doświetlenie
tego wnętrza naturalnym źródłem światła. Ściany tej sali zostały niemal
w pełni przeszklone, natomiast, by zapewnić komfort pracy, odgrodzić salę
od pola widzenia pozostałych pracowników przebywających na terenie biura
oraz umożliwić prezentację multimedialnych gadżetów, zastosowano pomysłowe i tanie rozwiązanie. Szklane ściany osłaniane są tkaninami, które pełnią
tradycyjną rolę zasłon, ale i doskonale wpisują się w minimalistyczne wnętrze
pomieszczenia, kontrastując i łagodząc proste geometryczne kształty oraz
zimne szkło.
Dobrymi ilustracjami nowocześnie, a przy tym w pełni funkcjonalnie
i kreatywnie urządzonych przestrzeni konferencyjnych możemy poszczycić
się także w Polsce. Jak bowiem podkreśla polski znany designer, Przemysław
Stopa, którego projekt sali konferencyjnej dla firmy Wyborowa S.A. nazywany jest „apoteozą światła”: „Oświetlenie w naszej szerokości geograficznej jest
niezwykle ważne. Podczas projektowania zwracam na tę kwestię dużą uwagę.
Niestety, wykonanie oświetlenia jest kosztowne, dlatego, na ile to możliwe,
staram się korzystać z niedrogich opraw, ale umieszczać je w sposób dający
ciekawe efekty. W wybranych pomieszczeniach Wyborowej zostało zastosowanych kilka rodzajów scen świetlnych, umożliwiających zmianę charakteru
oświetlenia.”(www.magazynoffice.pl, art. Osobliwość Wyborowej)
Oświetlenie jest również atutem biura marki Google usytuowanego we
Wrocławiu. Co więcej, jest to także rodzimy przykład w pełni kreatywnego
wnętrza, gdzie sale zaaranżowane są tak, by podkreślić indywidualność pracujących tu osób oraz stymulować ich do pracy. Pracownicy są mianowicie
autorami wyłonionych w drodze konkursu zabawnych nazw konferencyjnych
przestrzeni.

Jak w szwajcarskim zegarku

Wszystkie zagadnienia powiązane z wnętrzami sal konferencyjnych, od
45

temat numeru

Funkcjonalne rozwiązania są podstawą elastycznego ustawienia i mobilności stołów. Zdj. Kusch+Co

problematyki pełnionych przez nie funkcji, po tematy typowo techniczne i architektoniczne są ze sobą
w pełni powiązane. Wszystko to, co składa się na wizualny i praktyczny efekt końcowy powinno funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. Bardzo ważne są więc projektowe podstawy – fundamenty, na których
budowana jest przyciągająca uwagę, komfortowa przestrzeń takiej sali. To, czy jej wnętrze będzie prawidłowo oświetlone, czy zachowane będą logiczne ciągi komunikacyjne, umożliwia mobilność wyposażenia.
Dobrze dobrana kolorystyka, często jest wynikiem poprawnie podjętej decyzji o logicznym ustawieniu
znajdujących się wewnątrz sali najważniejszych elementów. Decydujący jest podstawowy układ stołu
i krzeseł. Na standardowy i niemal wszędzie stosowany przewodnik po popularnie spotykanych układach
czy też rzutach sal konferencyjnych wskazała Joanna Nowicka, wyróżniając ich 3 podstawowe typy:
1.
2.
3.

Ustawienie centralne, czyli z centralnie umieszczonym stołem, wygodne dla niewielkiej ilości osób,
zatem wykorzystywane w salach przeznaczonych do posiedzeń zarządu, spotkań biurowego zespołu oraz grup
dyskusyjnych.
Ustawienie w kształcie litery U, czyli ze stołami zaaranżowanymi na kształt tej litery, przy czym krzesła znajdują
się głównie po ich zewnętrznej stronie. To układ również odpowiedni dla niewielkiej ilości osób, szczególnie dla
spotkań z multimedialnymi prezentacjami we wnętrzach ze stałym ekranem.
Ustawienie seminaryjne, wykorzystywane podczas firmowych szkoleń, kiedy to aranżuje się kilka rzędów stołów mających zapewnić przestrzeń do pisania. Ułatwia to uczestnikom konferencji prowadzenie notatek oraz
śledzenie prezentowanych przez prowadzącego materiałów. W przypadku gdy uczestnicy konferencji nie muszą
robić notatek lub korzystać z komputerów wystarczy ustawienie rzędów krzeseł. Mówimy wtedy o ustawieniu
teatralnym konferencji.

Nie tylko duże robi wrażenie

Wydawać by się mogło, że na stworzenie niepowtarzalnej, zgodnej z najnowszymi trendami sali konferencyjnej, będącej wizytówką firmy, mogą pozwolić sobie tylko potężne korporacje. Jednak, jak pokazuje
przykład stołu Lego, stworzonego dla niewielkiej irlandzkiej agencji reklamowej, nie tylko finansowe
rekiny i znane marki mogą wprowadzać do polityki swojej firmy tego typu wizualne rozwiązania. W przestrzeni konferencyjnej można bowiem zastosować ciekawe, kreatywne i niekoniecznie drogie pomysły.
Nie tylko to, co imponuje swoją wielkością, bogactwem czy marką wywołuje wrażenie. Przykładów nie
trzeba szukać poza granicami naszego kraju. W Poznaniu powstało biuro – garaż, zaprojektowane przez
pracownię Ultra Architects. Inwestor biura to pasjonat i wielki fan motoryzacji. Kupuje i samodzielnie
naprawia stare samochody. Stało się to inspiracją dla architektów, którzy stworzyli niepowtarzalną przestrzeń biurową, będącą jednocześnie miejscem do pracy, jak i wypoczynku właściciela. Przeszklona sala
konferencyjna i właściwie każde pomieszczenie tego biura, otwiera się na halę garażową z parkingowymi
stanowiskami ulubionych modeli aut właściciela oraz garażowymi eksponatami, jak np. podnośniki.

Sukces w duecie

Moda na oryginalne wnętrza biur absorbuje coraz większe grono, nie tylko projektantów, ale i inwestorów. Zaskakujące pomysły i wprowadzane kreatywne rozwiązania stają się cechą, nie tylko w biurowych
przestrzeniach znanych marek. Podążając więc za tym trendem, warto także na naszym podwórku odważnie wstać z przykuwającego uwagę konferencyjnego krzesła i śmiało podejść do problematyki, jaką
jest urządzenie przestrzeni do pracy. Kreatywność i powodzenie w biznesie idą bowiem w parze, a sala
konferencyjna reprezentująca firmę podczas biznesowych spotkań, może stać się dobrą reklamą i ważnym
elementem wizerunkowym marki. 
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Rzuty dzięki uprzejmości Joanny Nowickiej
z firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.

