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Armstrong
kultywując
podobne
wartości w swojej strategii okazał się
idealnym partnerem dla inwestora.
Firma Armstrong ma w swojej ofercie
sufity klasyczne „od ściany do ściany”
z wełny mineralnej, metalowe lub
drewniane, ale również sufity wyspowe
i panele pionowe. Zastosowanie sufitu
klasycznego obniżyłoby optycznie już
niskie wnętrze, w związku z tym architekt
zdecydował się na zastosowanie sufitów
wyspowych, które podwieszone poniżej
surowego, pomalowanego na czarno
stropu nadały wnętrzu wysokości
i przestrzeni. Zastosowane w holu
wejściowym fale z połączonych płyt
OPTIMA Curved Canopy nadały wnętrzu
dynamiki i wprowadzają gości do
wnętrza biura. Płaskie panele Optima
Canopy Concave i Convex ułożone
w
geometryczne
formy
idealnie
podkreślają nowoczesność wyposażenia
biurowego,
a
także
pomagają
w kształtowaniu akustyki wnętrza
i eliminują pogłos. Sufit Cellio zastosowany powyżej stołu konferencyjnego
nadaje tej części biura atmosferę powagi
i nowoczesności. Sufity firmy Armstrong
stanowią idealne dopełnienie wnętrza
firmy Martela.

Nowoczesny wygląd i komfort akustyczny
Martela to wiodąca fińska marka działająca w segmencie aranżacji wnętrz. Firma zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem
kompleksowych rozwiązań dla wnętrz, kształtując środowisko pracy i przestrzenie publiczne. Produkty marki Martela
wyróżniają się ergonomią oraz innowacyjnością. Projektując nową siedzibę, firma Martela poszukiwała produktów, które
będą idealnie pasowały do nowoczesnego designu wnętrza, a także pomogą w kształtowaniu komfortu akustycznego
dużego, otwartego biura. Największym problemem było jednak to, że wnętrze było stosunkowo niskie. Inwestorowi zależało
na optycznym powiększeniu przestrzeni.
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OPTIMA Curved Canopy - 19szt.
Optima Canopy Convex - 49szt.
Optima Canopy Concave - 49szt.
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