
Jak stworzyć biuro idealne? 

 

Biuro to wizytówka firmy, ale i miejsce, gdzie spędzamy praktycznie jedną trzecią 

naszego dnia. Sposób, w jaki zaaranżowana jest przestrzeń, w której wykonujemy 

pracownicze obowiązki, zdecydowanie wpływa na naszą efektywność i komfort. Jak 

zatem, zbliżyć się do doskonałości i przygotować miejsce pracy w takim tonie, aby 

zwiększało to wydajność pracowników, a firmie dostarczało oczekiwanych korzyści? 

 

Bez zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy i właściwej aranżacji przestrzeni biurowej, 

firma nie osiągnie wymarzonego sukcesu. Pracownicy muszą mieć zapewnione optymalne 

warunki do tego, aby pomysły rodziły się same, a realizacja ich była prawdziwą 

przyjemnością. Dlatego, tak ważny jest dobór lokalizacji, samego biurowca, jak i aranżacji 

pomieszczeń.  

 

Nie tylko biuro, ale i biurowiec 

Wizytówką naszej firmy nie jest tylko biuro, ale i sam budynek, w którym się ono znajduje. 

Nie bez znaczenia jest również lokalizacja, która w połączeniu z nowoczesną architekturą 

biurowca, dodaje szyku i prestiżu każdej firmie. - Obiekty biurowe zlokalizowane w centrum 

od zawsze cieszą się największą estymą i zainteresowaniem wśród klientów. Ci, którzy 

poszukują prestiżowego miejsca na nową siedzibę firmy, zwracają bardzo dużą uwagę na 

standard wykończenia części wspólnych budynku, możliwości aranżacyjne, jakie dają lokale 

biurowe czy wreszcie rozwiązania komunikacyjne, które umożliwią swobodny dojazd do ich 

siedziby zarówno pracownikom jak i klientom. – mówi Iwona Chmielewska z Monday 

Development. Budynek Quadro Office został zaprojektowany, właśnie z myślą o takich 

wymagających klientach – dodaje. Zlokalizowany w samym centrum Poznania 

siedmiopiętrowy obiekt biurowy, przykuwa uwagę dużymi oknami i stalowym obramowaniem 

bryły. Swoją elegancją i nowoczesnością, nadaje nowy sznyt, rewitalizowanej pierzei ulicy 

Bóżniczej. – Quadro Office, to stworzony z najwyższej jakości materiałów, nowoczesny 

biurowiec z osiemnastoma lokalami biurowymi, o powierzchni od 44 do 190 mkw. Budynek 

wyposażony jest w sieć telekomunikacyjną opartą na światłowodach, szybkie i ciche windy, 

pomieszczenia z kontrolą dostępu oraz nowoczesną klimatyzację. Wszystko to, zapewnia  

wysoki komfort pracy. - mówi Iwona Chmielewska. Dla właścicieli biur, bardzo ważne jest, by 

od samego wejścia wszystko wyglądało profesjonalnie i sprawiało dobre wrażenie, dlatego 

też na parterze budynku zlokalizowana została recepcja.  

 

 

 



Biuro urządzone ze smakiem 

Skoro już wiemy, co powinien mieć w sobie biurowiec, warto zwrócić uwagę na samo biuro. 

To w nim spędzamy najwięcej czasu i to tu przyjmujemy klientów i kontrahentów. Nabywcom 

nowych powierzchni biurowych często, ciężko jest sobie wyobrazić, jak może wyglądać ich 

przyszłe biuro, dlatego deweloperzy decydują się na realizację lokalu pokazowego. 

Przykładem tego, jak funkcjonalnie i estetycznie można zaprojektować, nawet niewielką 

przestrzeń biurową, jest lokal pokazowy w Quadro Office. Na 64 mkw. zaaranżowano tu 

biuro, w którym mieści się gabinet, open space dla pracowników, sala konferencyjna, 

zaplecze sanitarne oraz sekretariat. Wszystko zostało zaprojektowane estetycznie i 

ergonomicznie. Pomieszczenia są uporządkowane i funkcjonalne, a każdy element ma swoje 

miejsce. Biurka i stoliki zostały ustawione tak, by wykorzystać w pełni naturalne światło. Jego 

uzupełnieniem są energooszczędne lampy. Całą przestrzeń zamykają jasne ściany, 

wzbogacone o kolorystyczne akcenty, które dzięki przeszkleniom widoczne są z różnych 

miejsc w biurze. Wszystko tworzy spójną całość, wspomagającą efektywność pracy i komfort 

pracowników.  

 

Decydując się na nowy lokal biurowy warto poszukać miejsca, które oferuje nam 

nowoczesne biuro, zamknięte w estetyczniej i eleganckiej bryle budynku. Zapewniając 

komfortowe warunki pracy z pewnością przyczynimy się do dalszych sukcesów naszej firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


