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Fot. Nat Rea
Kompleks biurowców nazwany
The Box Office zlokalizowany jest
w Rhode Island, na terenie Nowej
Anglii w USA. Wykonany z 32
modułów kontenerowych mieści
w sobie kilkanaście przestrzeni
biurowych o różnych
powierzchniach, przeznaczonych
do wynajmu za niewielkie pieniądze.
Obiekt znajduje się w przemysłowej
części miasta, na terenie
opuszczonej stoczni

empo współczesnego świata, intensywne
globalne transformacje i ciągle zmieniające
się trendy dotykają wszelkich dziedzin oraz
aspektów naszego życia. Nieustannie promowane są nowe mody, pomysły czy też idee
definiujące nasze szybko zmieniające się potrzeby i pragnienia. Najbardziej czułymi barometrami tych
zmian są między innymi: design oraz architektura, a co za
tym idzie i budownictwo. Ulegają one coraz to nowym kierunkom przemian wskazywanym poprzez oddolne, spontaniczne działania człowieka.

FIRMOWA WIZYTÓWKA

Firmy oferujące swoje produkty oraz usługi na tętniących
przemianami rynkach, muszą wpisywać się w nowe trendy
otaczającego świata. Zobligowane są do tego, aby przyciągać uwagę klientów, bombardowanych ze wszystkich stron
nowymi modami, designerskimi nowościami oraz zmieniającą się estetyką otaczającej nas zabudowy i współczesnej
architektury. Uwaga klientów przyciągana jest więc nie tylko przez innowacyjne produkty czy oferty. Równie ważna
jest przestrzeń decydująca o wizerunku firmy. Biura stają
się wizytówkami oferowanych przez nie produktów oraz
usług. Muszą być elastyczne i podążać za zmieniającymi się
trendami czy modami, wpisywać się w nową, otaczającą nas
estetykę. Wszystko po to, by przykuć uwagę współczesnego
człowieka.

Fot. Stephanie Ewan

BIUROWA ALTERNATYWA

moda biurowa
tekst Ewa Pokorska

Od kilku lat na całym świecie można zaobserwować modę na
wykorzystywanie w budownictwie powszechnie dostępnych,
zalegających w morskich portach, kontenerowych jednostek
modułowych. Zestawiane niczym kolorowe dziecięce klocki, służą
między innymi do budowania nowoczesnych, iście designerskich
i przykuwających uwagę przestrzeni biurowych
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Kontenerowa

Na świecie, a od niedawna również w Polsce, coraz większą
popularnością cieszy się architektura kontenerowa, anektowana między innymi na przestrzenie biurowe. Idealnie
wpasowuje się ona w promowany współcześnie ekologiczny styl życia, a także w najnowsze trendy płynące ze świata
designu oraz architektury. Co ważne, w czasach obecnego
kryzysu gospodarczego, stanowi doskonałą alternatywę
dla drogiego budownictwa tradycyjnego czy konieczności
płacenia wysokiego czynszu za wynajem przestrzeni biurowych. Stworzenie miejsca pracy w kontenerze jest więc
niedrogą i jednocześnie bardzo ciekawą, designerską propozycją. Jego przestrzeń zbudowana nawet w kilka dni, dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych
pozwala na prawdziwy komfort użytkowania. Na rodzimym
rynku pojawią się dopiero pierwsze obiekty biurowe wykorzystujące tego typu rozwiązania, jednak poza naszymi granicami można już znaleźć wiele inspirujących przykładów
biur zaaranżowanych w kontenerowej przestrzeni. Warto
więc zwrócić na nie uwagę, by przekonać się, jak efektownie, modnie oraz nowocześnie, a zarazem przy niedużych
nakładach finansowych można zbudować oraz zaaranżować
miejsce przeznaczone do pracy.

CONTAINER ARCHITECTURE

Architektura kontenerowa, rozwijająca się na świecie od lat
60. XX wieku jest przykładem i dowodem na to, jak łatwo
dostępne „blaszane domki” zalegające i piętrzące się w morskich portach, mogą przeistoczyć się w luksusowe przestrzenie o bardzo wysokim standardzie. Co więcej, ta niedroga
i przykuwająca uwagę, dzięki oryginalnemu designowi,
gałąź budownictwa doczekała się w roku 2008 pierwszej
monografii. Twórcą Container Architecture jest słoweński
architekt Jure Kotnik. Zasłynął on również jako twórca
niepowtarzalnych, kontenerowych założeń architektonicznych, czego przykładem jest projekt kontenerowego biurow-

Siedziba Sculp(IT) Architecten
w Antwerpii. Projekt: Pieter
Peelings i Silvia Mertens.
W 2,4 metrowej przerwie między
dwiema kamienicami zostały wciśnięte niekonwencjonalnie zaaranżowane 4 kontenery. W poszczególnych kondygnacjach mieszczą
się: przestrzeń do pracy, kuchnia
i jadalnia, strefa do odpoczynku oraz
nietypowe spa i taras widokowy
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ca, stanowiącego siedzibę lokalnych władz regionu Koroška
w Słowenii. Jednak do najciekawszych i najsłynniejszych
kontenerowych biur, na które warto zwrócić uwagę, należy
zlokalizowana w Antwerpii siedziba biura Sculp(IT), którego twórcami są architekci: Pieter Peelings i Silvia Mertens. To przykład kontenerowej konstrukcji umożliwiającej
zlokalizowanie przestrzeni do pracy w bardzo nietypowym
miejscu. Jest to bowiem biuro, mieszczące się w 2,4 metrowej przerwie między dwiema kamienicami, w którą wciśnięte zostały ustawione jeden na drugim, niekonwencjonalnie
zaaranżowane cztery kontenery. Na poszczególnych kondygnacjach, każda o powierzchni 13 m², znajdują się kolejno:
przestrzeń do pracy, następnie pomieszczenie kuchenne i jadalnia, powyżej strefa służąca do odpoczynku, natomiast na
ostatnim piętrze wręcz spektakularne „poddasze” z zaaranżowanym spa i tarasem widokowym na miasto. To belgijskie
biuro może więc być doskonałą inspiracją dla osoby planującej wykorzystać moduły kontenerowe jako miejsce w swojej
pracy.

Poszczególne kondygnacje
kontenerów, ustawionych na sobie
w przestrzeni miedzy kamienicami,
zapewniają komfort pracy.
Nietypowe ulokowanie przestrzeni
biurowej stymuluje do twórczych
działań.

Siedziba Sculp(IT) Architecten.
Projekt: Pieter Peelings i Silvia
Mertens

Kolejnym wartym uwagi, nagrodzonym projektem biurowym, autorstwa Clive’a Wilkinsona jest siedziba amerykańskiej firmy Pallotta TeamWorks, zajmującej się organizacją imprez charytatywnych. W centrum, liczącej niemal
4,5 tys. m² hali magazynowej ustawiona została pomalowana na żółty kolor spiętrzona konstrukcja z kontenerów,
w której zaprojektowane zostały nowoczesne pomieszczenia
biurowe. Ten iście designerski pomysł pozwolił firmie na
zaoszczędzenie bardzo dużej ilości pieniędzy, przeznaczonych na koszt budowy, a ze względu na zlokalizowanie biur
wewnątrz olbrzymiej hali uzyskano bardziej otwartą przestrzeń biurową.

POKONAĆ KRYZYS

Omawiając inspirujące przykłady kontenerowych przestrzeni biurowych za oceanem, nie można również pominąć słynnego już kompleksu biurowców nazwanego The Box Office.
Zlokalizowany jest on w Rhode Island, na terenie Nowej
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Biuro Scult(IT) nie tylko zapewnia
odpowiednie warunki do pracy, ale
jest idealnym miejscem relaksu,
m. in. dzięki zaarażowanemu na
dachu, nietuzinkowemu spa czy
tarasowi widokowemu

KONTENER WE WNĘTRZU
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Anglii w USA. Ta wykonana z 32 modułów kontenerowych
budowla mieści w sobie 12 przestrzeni biurowych o różnej powierzchni, przeznaczonych na wynajem za niewielkie pieniądze. Punktem wyjścia dla pomysłodawców tego
oryginalnego budynku, architektów z Distill Studio, było
stworzenie ekonomicznego, energooszczędnego, ekologicznego oraz wykonanego z surowców wtórnych biurowca,
przygotowanego na czasy kryzysu gospodarczego. The Box
Office, znajdujący się w przemysłowej części miasta na terenie opuszczonej stoczni, spełnia wszelkie założenia twórców i co więcej, zachwyca wpisującym się we współczesne
trendy oraz otoczenie designem. Przypominająca ułożone
z niebieskich, żółtych i zielonych klocków Lego konstrukcja zyskała bowiem wielu sympatyków. Ten przyjazny dla
środowiska kontenerowy budynek o wysokim standardzie
wnętrz wyposażonych we wszelkie media, stał się rajem dla
firm szukających radosnego, przyjaznego oraz wygodnego
miejsca do pracy w dobie recesji. Należy również podkreślić,
że ten biurowy kolorowy kompleks stał się pionierem i rozpowszechnił modę na organizowanie miejsc pracy w kontenerowej architekturze. Szczegóły dotyczące budynku The
Box Office, jego liczne fotografie oraz przykuwające uwagę
aranżacje wnętrz można znaleźć na oficjalnej stronie tego
budowlanego założenia: www.boxoffice460.com.

SUGOROKU OFFICE

Kontenerowa biurowa moda widoczna jest już na całym
świecie. Jej przykładów można szukać od Kostaryki, gdzie
znajduje się powstała w 2011 roku siedziba biura Equipos
& Sistemas zaaranżowana w czerwonym, iście luksusowo
urządzonym kontenerze, aż po daleką Japonię. W kraju kwitnącej wiśni Daiken-Met Architects borykający się
z problemami finansowymi oraz z trudnościami związanymi ze znalezieniem niezagospodarowanych jeszcze miejskich przestrzeni, zdecydowali się na wybudowanie swojego
biura w tanim kontenerze. W ten sposób powstało mobilne, sprytnie zaprojektowane Sugoroku Office. To przenośne biuro lokowane na niewielkich, wynajmowanych na
określony czas miejskich parcelach bądź działkach, zwraca
uwagę przechodniów i jednocześnie bardzo dobrze wpisuje
się w architekturę miasta. Zostało ono zbudowane z 7 standardowych modułów kontenerowych ułożonych na trzech
zbudowanych ze stalowej ramy kondygnacjach. Wszelkie
media, oryginalna klatka schodowa, balkony a nawet przestrzeń do wypoczynku sprawiają, że mobilne Sugoroku
Office jest wygodne, praktycznie i niczym nie różni się od
tradycyjnego budynku.

EKOLOGICZNY DESIGN

Światowe trendy na wykorzystanie tanich, standardowych

Fot. Roland Tännler

Biuro mieszczące się w 2,4
metrowej przerwie między
dwiema kamienicami, w którą
wciśnięte zostały cztery
kontenery

Firma Freitag w kontenerowej
wieży zaaranżowała jeden ze swoich
flagowych sklepów. Zajmując się
recyklingiem i produkcją m. in.
damskich torebek ze starych dętek
czy pasów bezpieczeństwa, firma
stworzyła w Hamburgu nietypowy
sklep składającyh się
z 17 kontenerów
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i łatwo dostępnych kontenerów docierają również do Polski.
Inspiracji nie musimy szukać daleko, bowiem coraz więcej
tego typu pomysłów realizowanych jest również w Niemczech. Przykładem może być zlokalizowany w Hamburgu
kontenerowy wieżowiec firmy Freitag, zajmującej się recyklingiem oraz produkcją między innymi damskich torebek
ze starych dętek i pasów bezpieczeństwa. Budynek to kolorowa konstrukcja złożona z 17 kontenerów przypominających wieżę zbudowaną z dziecięcych klocków, wewnątrz
której mieści się flagowy sklep firmowy Freitag.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

W Polsce pojawia się coraz więcej
biur tworzonych przy wykorzystaniu
kontenerów. Możliwość doprowadzenia do nich wszelkich instalacji
zapewnia funkcjonalność, a ciekawy
projekt pozwala na
stworzenie iście designerskich
obiektów. Na zdjęciu powyżej
realizacja biura projektowego Rebel
Concept; kontenery firmy Touax.
Obok i poniżej wizualizacje firmy
Touax

Chociaż na rodzimym rynku trudno jest znaleźć tego typu
biurowe przestrzenie, to możemy się już poszczycić pierwszymi różnorodnymi projektami inspirowanymi światową
architekturą kontenerową. Co ważne, pojawiły się u nas także firmy doświadczone w budownictwie tego typu, oferujące
wykonanie niedrogich, nowoczesnych i mobilnych obiektów
biurowo-usługowych, wykorzystujących „blaszane domki”. Do tych firm należą między innymi: Touax z siedzibą
w Gdańsku, Trimo z siedzibą w Warszawie, Weldon mieszczący się na Śląsku, Gea Professional czy też znajdująca się
w Tczewie firma Basster. Na naszym rynku pojawiła się
również młoda pracownia architektoniczna, która zajmuje
się modułowym projektowaniem. To warty zwrócenia uwagi, cieszący się coraz większą popularnością gdański Rebel
Concept, jedna z niewielu, jak nie jedyna, w Polsce firma
promująca architekturę kontenerową. Architekci z Gdańska
pragną zmienić wizerunek nadal źle kojarzących się w Polsce
kontenerów, które większość postrzega jedynie jako proste,
niezbyt atrakcyjne, zaniedbane baraki, pozbawione jakichkolwiek wygód. Tymczasem, światowe trendy, popularna
już poza naszymi granicami architektura kontenerowa oraz
dokonania Rebel Concept świadczą o mylności takich opinii. Co więcej, projektanci oraz osoby poszukujące pomysłu
na wybudowanie i zaaranżowanie kontenerowej przestrzeni
biurowej mogą brać przykład również z rodzimych kontenerowych założeń o nieco innym charakterze. Przykładowo,
jeszcze niedawno w centrum Warszawy, funkcjonował tymczasowy Kontener Mody zaprojektowany przez pracownię
KDesign Architekci. Stworzony został na potrzeby polskich
projektantów mody, a w założeniu kontenerowe wnętrze
miało być szlachetnym tłem dla prezentowanych kolekcji.

WIĘCEJ NIŻ BIURO

Z DUCHEM CZASU

Światowa architektura kontenerowa oraz pierwsze realizacje czy pomysły płynące z cenionych na rynku pracowni polskich architektów i projektantów pokazują, że wykorzystanie powszechnie dostępnych i standardowych kontenerów
jest warte uwagi. Zaaranżowane w takiej przestrzeni biura
nie tylko przyciągają klientów swoim ciekawym i nowoczesnym designem, przywodzącym na myśl budowle z kolorowych, dziecięcych klocków czy popularne układanki
z trójwymiarowych gier Tetris. Te modułowe jednostki są
mobilne, mogą zostać wyposażone we wszystkie niezbędne
instalacje (grzewczą, elektryczną, wodną czy kanalizacyjną)
i wszelkie konieczne dla danego biura elementy wyposażenia. Cechują się szybkim, czystym i łatwym montażem,
a także mogą być zestawiane ze sobą w najróżniejszych
konfiguracjach. Dzięki temu mogą przybierać bardzo nowoczesne formy architektoniczne z balkonami, spadzistymi
dachami czy przeszklonymi ścianami. Co najważniejsze,
stanowią doskonały sposób na to, jak w dobie kryzysu gospodarczego zaoszczędzić i jednocześnie zaaranżować biuro
zgodnie z najnowszymi modami oraz ekologicznymi trendami. 

Fot. Studio Photostyle, Sylwia Smoczyńska

Innym, ciekawym złożeniem tego typu był budynek stwo-

rzony dla potrzeb poznańskiego festiwalu KontenerArt. Był
to projekt mobilnego centrum sztuki niezależnej, mającego
na celu wykorzystanie walorów architektury tymczasowej dla rewaloryzacji zaniedbanej poznańskiej przestrzeni
miejskiej. W centrum miasta, na bankowym Placu Wolności stanęła kontenerowa konstrukcja na wzór nowoczesnej,
światowej architektury. Spotkała się ona z bardzo dużym
zainteresowaniem oraz akceptacją społeczną. Co więcej,
wykorzystanie funkcjonalnych modułów kontenerowych,
które mogą być łączone w rozmaitych konfiguracjach,
pozwoliło na obniżenie kosztów utrzymania pracowni artystycznych, sal wystawienniczych a także koncertowych.
W kontekście biurowych kontenerowych inspiracji, poszukiwanych na rodzimym rynku, warto także zwrócić uwagę
na dwie architektoniczne i wnętrzarskie koncepcje. Pierwszą jest powstały w 2009 roku projekt kontenerowych sal
dydaktycznych dla PWSFTViT w Łodzi stworzony przez
Przemka Łukasika oraz Łukasza Zagałę, architektów z pracowni Medusa Group. Druga to pomysł młodej architektki,
Natalii Soliwody, która w swojej pracy dyplomowej zaproponowała by w Gdańsku w miejscu podupadającej lokomotywowni w sąsiedztwie Baltic Areny wybudować nowoczesny motel z kontenerów na Euro 2012.

48

Nietypowy sposób na pokazywanie
kolekcji mody?
Kontener Mody stanął na jakiś czas
w centrum Warszawy. To przykład
tego, jak kontenerowe wnętrze
może nabrać szyku i stylu oraz
znaleźć się w centrum, nie tylko
miasta, ale i uwagi przechodniów.
Kontener Mody w Warszawie.
Projekt: KDesign Architekci
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