PROJEKT

ZPUH Michał

Wysokie Mazowieckie

Armstrong zawsze „szyje rozwiązania
na
miarę”.
Współpracując
ściśle
z architektem dobraliśmy materiały,
które idealnie wpasowały się w wizję
inwestorską. W biurach typu openspace i korytarzach zastosowano płytę
o doskonałych własnościach akustycznych
ULTIMA z krawędzią MicroLook BE. Płyta
ta dostępna jest w wielu wymiarach.
W tym przypadku zaprojektowano
ciekawy układ złożony z płyt w dwóch
wymiarach – 600x1200 oraz 300x1200.
Aby uniknąć stosowania standardowego,
widocznego rusztu, architekt zdecydował
się na dekoracyjny ruszt INTERLUDE
XL2 HRC. Dzięki kształtowi profilu, ruszt
nadaje sufitowi wyjątkowy, monolityczny,
a zarazem dekoracyjny wygląd. Sercem
biura miała być sala konferencyjna,
miejsce spotkań zarówno z klientami,
jak i pracownikami. Miejsce to miało
być eleganckie i przytulne. Efekt taki
osiągnięto dzięki zastosowaniu sufitu
drewnianego w kolorze dębu idealne
dopasowanego do rysunku mebli i podłogi.
Czarny ruszt Prelude T15 wizualnie stał
się niewidoczny w rysunku sufitu. Dzięki
bliskiej współpracy inwestora, architekta
i doradcy firmy Armstrong udało się
stworzyć piękne i jedyne w swoim rodzaju
biuro, stosując wyłącznie standardowe
produkty firmy Armstrong, dzięki czemu
budżet inwestora nie został przekroczony.

Ekskluzywny, wyjątkowy wygląd
ZPUH „MICHAŁ” jest polską firmą zajmującą się produkcją silosów paszowych oraz zbożowych. Dzięki prężnemu rozwojowi
w tym roku postanowili zmienić siedzibę na większą. W kwestii wystroju inwestorowi i architektowi zależało, aby wnętrza
były eleganckie, niestandardowe i ekskluzywne. Planowane były piękne drewniane meble i pozostałe elementy wykończenia
miały do nich nawiązywać. Architektowi zależało, aby sufit również był wyjątkowy. Chciał uniknąć wymiaru 600x600 oraz
widocznego rusztu nośnego.

Właściciel
ZPUH Michał-Wysokie Mazowieckie
Architekt
Pracownia Aupa Marek Gierasimiuk
Sufity
WOOD MicroLook 8 V Dąb Plain - 130m2
ULTIMA MicroLook BE 600x1200 - 400m2
ULTIMA Microlook BE 300x1200 - 270m2
Ruszt
Interlude XL2 HRC
Prelude T15 czarny

ULTIMA Microlook BE

WOOD Plain
w kolorze Dąb
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Interlude XL² HRC

