
zaprojektujmy
wspólnie
Twoje biuro



Co możemy zaoferować?
Nasza specjalność
to projektowanie powierzchni
biurowych.
Przygotowujemy pełną
dokumentację techniczną
do przeprowadzenia procesu
przebudowy, aranżacji biur
i identyfikacji wizualnej
wnętrz. Zapewniamy
wielobranżową koordynację
projektową, a także
przeprowadzamy
uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpożarowej,
sanepidu oraz BHP.
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zmiana
biura na
hybrydowe
W związku
z popularyzacją modelu
pracy w trybie home-
office, biuro musi zostać
dostosowane
do ewoluujących
oczekiwań. Proponujemy
przeorganizowanie
przestrzeni w formę
funkcjonalnych stref,
aby maksymalnie
wykorzystać przestrzeń
pod nowe potrzeby.

projekt
przebudowy
biura
Przygotowujemy
kompletną
dokumentację
wielobranżową
przebudowy obiektów
biurowych.

plan
nowego
biura
Na podstawie
szczegółowych analiz
i wytycznych
przygotowujemy
rearanżacje wynajętej
przestrzeni.
Działamy zgodnie
z harmonogramem
Generalnego
Wykonawcy.

opiekun
przestrzeni
biurowej
Jesteśmy świadomi,
że zmieniające się
potrzeby i nowe
oczekiwania wymagają
stałych konsultacji
z architektem. Właśnie
dlatego zapewniamy
długoterminowe
wsparcie na każdym
etapie rozwoju firmy.

91% liderów oczekuje
wdrożenia hybrydowego
modelu pracy [1]

i

Jeśli Twoja firma stale
się zmienia, warto
rozważyć tę usługę.

i
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analiza stanu
obecnego,
potrzeb firmy,
badania

rozkład
funkcjonalny,
projekt
koncepcyjny,
wizualizacje

projekt
wykonawczy,
zestawienia

dobór
materiałów
i produktów

grafika,
wayfinding

Przeprowadzamy
szczegółową analizę
potrzeb. Gromadzimy
informacje
o oczekiwaniach firmy,
strukturze organizacji,
sposobie pracy,
zapotrzebowaniu na
miejsca spotkań, miejsca
wypoczynku. Takie
badanie stanowi punkt
wyjścia do dalszej pracy.

Na podstawie zebranych
informacji i ustalonych
założeń przygotowujemy
projekt koncepcyjny
w formie opracowania
architektonicznego
na rzutach
oraz wizualizacje miejsc
charakterystycznych.

Wykonujemy
opracowania do prac
budowlano-
wykonawczych.
Sporządzamy kosztorysy
szacunkowe, przedmiary
oraz zestawienia
produktowe, które mogą
być wykorzystane
do zapytań ofertowych
dla dostawców.

Przygotowujemy
specyfikacje produktowe
i stolarskie do przetargów.
Współpracujemy
ze sprawdzonymi ekipami
wykonawczymi,
które pomogą w realizacji
zadania. Oferujemy
wsparcie w wyborze
podwykonawców
i nadzorowaniu całego
procesu.

Jako dopełnienie projektu
opracowujemy grafiki
indywidualne, rozkroje
pod realizację grafik,
identyfikację wizualną
budynku oraz spójną
komunikację wewnątrz
biura.
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miejsce na
Twoją firmę
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Czy wiesz, że
w pracy spędzamy
średnio 2 tysiące
godzin rocznie?[2]

To bardzo dużo czasu, dlatego warto
zainwestować w rozwiązania, które
realnie poprawią środowisko pracy
w Twojej organizacji. Pomożemy Ci
odpowiedzieć na potrzeby zarówno
zespołu, jak i jednostki.
Biuro, które przy wsparciu technologii,
pozwala na optymalizację przestrzeni
pracy i poprawę jej jakości, przyczy-
nia się do wzrostu efektywności biz-
nesowej. Warto również pamiętać, że
zrównoważone zmiany mają
pozytywny wpływ na środowisko
naturalne.

biuro
organiczne

analogowe

+ cyfrowe

ja +my

wellbeing

biofilia

less waste

dostosowane
ekonomia

środowiskoczłowiek

technologia

elastyczne



Często najlepsze pomysły rodzą
się w trakcie sponta-nicznych
spotkań, które niestety mocno
ograniczyło przejście na pracę
w trybie zdalnym.
Czas zaprojektować biuro,
w którym pracownicy będą
mogli czerpać korzyści z konta-
ktu ze swoim zespołem, ale tak-
że będą mieli możliwość pracy w
skupieniu. Otoczenie profesjo-
nalnych narzędzi, ergonomia
miejsca i korzystny mikroklimat
dodatkowo wpłyną na ich
efektywność.
Koegzystencja zespołu
i jednostki to jedno z wyzwań
w projektowaniu wnętrza
funkcjonalnego biura.
Projektujemy przestrzenie
dopasowane do indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa.
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CZŁOWIEK > JA + MY

Firma to ludzie.
Im jednostki są
bardziej zadbane, tym
tworzą efektywniejszy
zespół.

Badania
pokazują,
że pracownicy
używają
klasycznych
biurek zaledwie
przez 45% czasu
pracy.

[3]
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CZŁOWIEK > JA + MY

potrzeby
pracownika
post-COVID
komfort
aspekty poprawiające ergonomię pracy

produktywność
narzędzia pozwalające na sprawniejsze
wykonywanie zadań

kontrola
elastyczność wyboru między pracą w biurze
a home-office

przynależność
poczucie wspólnoty

bezpieczeństwo
priorytety zadbania o zdrowie
i bezpieczeństwa wmiejscu pracy
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CZŁOWIEK >WELLBEING

Projektując biuro odpowiadające potrzebom praco-
wników, wspieramy ich efektywność biznesową, rozwój
i przyczyniamy się do redukcji ich absencji w pracy.

Zwracamy uwagę na:
akustykę ergonomię

pracy

zdrowe
powietrze

komfort
pracy prywatność strefy

rekreacji

edukację wsparcie
zespołu

50 dB

50m3/h

500 lx



Połączenie nowoczesnych
technologii i tradycyjnych
metod działania to klucz
do wzrostu efektywności
pracy zespołów. Stawiamy
na rozwiązania, które wspie-
rają interakcje, przyspieszają
procesy i pozwalają na
automatyzację
powtarzalnych czynności.
Aplikacje mają pomagać,
ale nie zastępować kontakt
z drugim człowiekiem.

biuro analogowe
ze wsparciem cyfrowym
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TECHNOLOGIA
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54% pracowników chce
pracować z domu
przynajmniej raz w
tygodniu[4]

Warto wybrać technologię, która jest intuicyjna
i zintegrowana na całym obszarze biura.
Aranżacja biura powinna wyrównywać szanse
osób mniej technicznych i pracujących zdalnie.
Maksymalna cyfryzacja efektów pracy pozwala
każdemu na wgląd we wszystkie niezbędne
zasoby firmy.

kontrola
wentylacji

automatyka
oświetlenia

automatyka
zasłon



Rezerwacja sal
konferencyjnych, biurek
czy miejsc parkingowych
to tylko niektóre z wielu
możliwych do wdrożenia
ułatwień. Produkty
z zakresu IoT i automatyka
budynkowa pomagają
utrzymać zużycie energii
na niskim poziomie.
Technologia wspiera
również wayfinding dla
nowych użytkowników
przestrzeni. Oszczędność
czasu i zasobów to
optymalizacja kosztów.

oświetlenie
informujące

sensory
zaopatrzenia
w kuchni

rezerwacja
stanowisk

automatyzacja
ustawienia
biurka

sensory
kontrolujące
nawodnienie
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automatyka
wentylacji



Dbanie o środowisko
naturalne to nasz obowiązek.
Odpowiedzialne
projektowanie polega na
optymalizacji zużywanych
zasobów. W rozwiązaniach
stawiamy na ekologiczne
materiały i korzystanie
z lokalnych, certyfikowanych
dostawców.
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Dążenie do kontaktu z na-
turą to instynkt człowieka.
Zieleń pozwala reduko-
wać stres.
Implementowanie jej
w przestrzeni biurowej
oddziałuje na zachowanie
spokoju wśród
pracowników.[4]

Biuro organiczne to biuro
zielone.

Wprowadzenie zieleni
do biura

może wpłynąć
na wzrost
produktywności
wśród
pracowników
nawet do 20%[5]

ŚRODOWISKO > BIOFILIA
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Miejsce pracy zaprojektowane w zgodzie
z naturą to

o 15% niższy wskaźnik
absencji
pracowników[5]

ŚRODOWISKO > BIOFILIA
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ŚRODOWISKO > LESSWASTE

Programy z zakresu
korporacyjnej
odpowiedzialności
społecznej
są jednym z filarów
etycznej kultury
pracy[6]

W naszych projektach stawiamy
na gospodarkę cyrkulacyjną, czyli ela-
styczne rozwiązania wykorzystywane
przez lata.

Projektujemy w duchu less waste z ko-
rzyścią dla zdrowia i planety.
Wybieramy dostawców, którzy ograni-
czają ślad węglowy. Motywujemy do
wdrażania technologii zwiększających
efektywność energetyczną.

Wierzymy, że ekologia łączy się
z ekonomią i wzrostem wiarygodności
firmy, jako odpowiedzialnej organizacji.
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Optymalizacja przestrzeni
zmniejsza koszty utrzymania
powierzchni. Proponujemy
rozwiązania dostosowane
do danej organizacji i elasty-
czne, gotowe na zmiany
wynikające z potrzeby chwili.
Stawiamy na wysoką jakość
produktów i ekologiczną
technologię, co znajduje
uzasadnienie ekonomiczne.
Dobrze przygotowane strefy
pracy zwiększają
efektywność, przekładając
się na realizację celów
biznesowych.
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50%
spotkań
odbywa się
w gronie
2-4 osób[3]

Warto zatem postawić na
optymalizację
pomieszczeń biurowych
pod względem ich fakty-
cznego wykorzystania.

BIURO DOSTOSOWANE
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BIURO ELASTYCZNE

średni poziom zajętości
biurek to 45%[3]

Implementowanie w projekcie produktów
wykorzystywanych na wiele sposobów daje
elastyczną przestrzeń biurową, dostosowującą się
do zmieniających potrzeb.
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dziękujemy
zespół ZONA Architekci

Zwierzyniecka 30/29
60-814 Poznań

NIPEU: 787-209-10-75
NIPEU: 618-205-36-71

tel.: +48 661-744-545
tel.: +48 609-518-267

mail: grupa@zona.archi
mail: pracownia@zona.archi
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