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Wwitajcieunas

Część biurowa
O komforcie decyduje tu nie tylko pojemny regał 
na dokumenty i duże biurko z wygodnym krzesłem, 
ale także to, co stanowi o urodzie pomieszczenia.  
– Postawiliśmy na nowoczesność i prostotę  
w odważnej, ale jednocześnie miłej  
dla oka kolorystyce – mówią projektanci.  
– Chodziło nam o to, by estetyka wnętrza  
nie rozpraszała, ale wręcz przeciwnie:  
pomagała skupić się na pracy.
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Na pierwszy rzut oka – nic niezwykłego. Z zewnątrz prosty 
kontener, w środku – miejsce do pracy. Prawdziwe biuro- 
-marzenie, z idealnym, wręcz luksusowym wyposażeniem.  
Na jego budowę nie potrzeba pozwolenia, nie wymaga fun-
damentów, można je postawić wszędzie, na przykład w ogro-
dzie, albo… na dachu innego budynku – wystarczy dostęp 
do mediów. No i łatwo też je spakować, przewieźć i w kilka 
godzin złożyć w innym miejscu… Po prostu – przenośne biuro 
ogrodowe.
– To był oryginalny pomysł inwestora, nieżyjącego już Jacka 
Michalskiego, prezesa Grupy Buma – opowiadają architek-
ci, Beata i Rafał Kołątajowie, właściciele Firmy Idea 1990.  
– Propozycja głównie dla ludzi, którzy wykonują wolne zawo-
dy, pracują w domu, w pojedynkę, i marzy im się nie pokój-ga-
binet, ale własne wygodne biuro z prawdziwego zdarzenia.
Przede wszystkim trzeba było odpowiedzieć na pytania:  

Architekci, którym powierzono 
to zadanie, musieli wymyślić 
wszystko od A do Z,  
bo do tej pory podobny projekt  
nie istniał. Udało się znakomicie,  
a w dodatku mobilne biuro 
ogrodowe ich autorstwa zostało 
nagrodzone w VI edycji konkursu  
VASCO Integracja.

Biuro…

projekt i stylizacja: Beata Kołątaj i Rafał Kołątaj, 
zdjęcia: Wojciech Szwej, Rafał Kołątaj; 
tekst: Urszula Deda-Bieroń
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co to właściwie znaczy „biuro ogrodowe”? Jakie warunki taki 
obiekt musi spełniać? – Wzoru żadnego nie było, bo nikt 
nigdy czegoś takiego nie robił – wspominają projektanci. 
Przyjęliśmy więc podstawowe założenia: lekka, prosta kon-
strukcja – Bumati, którą można wielokrotnie przenosić, dopra-
cowana tak precyzyjnie, żeby jej postawienie zabierało góra 
dwie godziny, a w środku biuro, które może zaspokoić wszyst-
kie potrzeby, urządzone komfortowo, a przy tym estetycznie.
Wymóg mobilności niósł ze sobą pewne ograniczenia.  
Dotyczyły one nie tylko rozmiarów poszczególnych elemen-
tów (konieczne były na tyle nieduże, żeby można je było 
bez trudu zapakować na ciężarówkę), ale także doboru 
materiałów. – Musiały być najwyższej jakości, przy czym  
nie mogliśmy zastosować wszystkiego, co akurat byśmy chcieli  
– mówią architekci. – Na przykład z góry było wiadomo,  
że trzeba zrezygnować ze sztywnych materiałów na podłogi, 
czyli kamień i płytki odpadały. Tu wszystko pracuje, w związku 
z tym na podłogach jest elastyczna żywica epoksydowa. Przy 
ścianach zewnętrznych również nie było wielkiego wyboru:  
są wypełniane płytami keramzytowymi – lekkimi, a jednocze-
śnie zapewniającymi ciepło.
A wewnątrz? Jest wszystko, czego potrzebuje człowiek, któ-
ry całe godziny spędza w biurze. A więc nie tylko stanowi-
sko pracy – duże, dobrze oświetlone biurko i pojemny regał  
na dokumenty – ale też miejsce, gdzie można przyjąć  

Dla zdrowia
Coś dla oczu i coś dla kręgosłupa, czyli znakomite oświetlenie 
(duża lampa nad biurkiem i mała na blacie) oraz ergonomiczne 
krzesło. Dwa podstawowe warunki „zdrowo” urządzonego biura 
zostały tu spełnione. 
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A kuchenka?
...w różowej zabudowie. Ukryto  
w niej nie tylko ekspres do kawy  
i czajnik, ale też malutki zlew  
i lodówkę, czyli to, co absolutnie 
niezbędne dla pełnej wygody.

 czas na wnętrze |  93

Gazeta _OK.indd   93 2012-09-10   15:15:22



Od drzwi 
Przedpokój jest malutki, wyznaczony niewielką 
szafą, w której można powiesić płaszcz. Jednak  
już od wejścia mamy wrażenie przestronności. 
Dzieje się tak za sprawą okien, które zajmują  
całą ścianę biura i „otwierają” pomieszczenie  
na ogród, ale nie tylko. Architekci 
tak zaaranżowali przestrzeń, by wydawała  
się jak największa. Istotny był każdy detal  
– choćby grzejnik VASCO Niva na ścianie:  
tak cienki, że niemal wcale od niej nie odstaje.
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gościa, usadziwszy go przy stoliku na wygodnym fotelu.  
Do tego zamykana w szafce „kuchnia” z ekspresem do kawy 
i malutkim zlewem, szafa na ubranie i oczywiście toaleta  
z umywalką. Czego chcieć więcej?
– Przyjęliśmy, że takie biuro najczęściej będzie stało  
w ogrodzie, stąd duże okna, żeby można było oderwać 
wzrok od dokumentów i popatrzeć na zieleń. Przy tak dużych 
przeszklonych powierzchniach, tym bardziej trzeba było po-
myśleć o odpowiednim ogrzewaniu. Wybraliśmy grzejniki  
VASCO, które świetnie się komponują we wnętrzach – zdobią 
je, a jednocześnie są prawie niewidoczne – przy tym ich ładna 
forma idzie w parze z jakością wykończenia – mówi Beata.  

– Jak widać – dodaje Rafał – zagrały i tutaj, skoro w kon-
kursie VASCO Integracja nasze biuro zajęło drugie miejsce  
w kategorii projektów zrealizowanych.
– Cały projekt był niezwykły – wspomina Beata – tak 
jak niezwykły był jego pomysłodawca, pan Jacek, który  
pochylał się razem z nami nad każdym szczegółem  
i elementem, nie lekceważył najmniejszej podkładki pod 
śrubkę. I wszystko zrealizował z niespotykaną dokładnością.  
W efekcie, kiedy zobaczyłam prototyp i weszłam  
do środka, po raz pierwszy w życiu poczułam się tak,  
jakbym się znalazła wewnątrz własnej wizualizacji. Wszystko 
było tu dosłownie tak, jak zaplanowaliśmy… ●

Toaleta
– Zastanawialiśmy się, czy nie warto dodać do niej prysznica  
– mówią architekci. – Ostatecznie stanęło na wersji najprostszej: 
umywalka plus sedes.
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Kontener 
(nie)zwykły
...bo zrobiony ze świetnych 
materiałów, dopracowany 
w najmniejszym szczególe. 
Można go ustawić płasko  
na płycie wylanej z betonu,  
może też, jak na zdjęciu, stanąć 
tylko na czterech stopach.   
– Fundament jest niepotrzebny, 
ważne są tylko przyłącza  
do mediów – mówią architekci.  
– Te muszą być przygotowane 
bardzo dokładnie.
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odinspiracjidorealizacji

BEATA KOŁĄTAJ I RAFAŁ KOŁĄTAJ  
Pracownia IDEA 1990

Producenci i wykonawcy

Pracujemy razem, ale różnimy się całkowicie, 
dlatego zawsze przygotowujemy dwie różne 
koncepcje – zdradzają architekci. – Budynek  
jest dla nas nierozdzielną całością – mówią. 
– Bryła i wnętrze powinny być ze sobą 
spójne. Ważny jest detal, w końcu diabeł tkwi 
w szczegółach. Udany projekt to dobry pomysł, 
konsekwencja i mądry inwestor. Mamy szczęście 
do wspaniałych inwestorów i z każdym projektem 
jesteśmy związani emocjonalnie. Za sukces 
uważamy stworzenie miejsca, z którego  
się nie chce wychodzić.

VASCO (grzejniki w przedpokoju i biurze), Fabbian (lampy sufitowe w przedpokoju 
i biurze, oświetlenie w toalecie), Art Glass (drzwi przesuwne w przedpokoju), Hansgrohe 
(bateria umywalkowa w toalecie), Duravit (umywalka i sedes w toalecie), Geberit 
(spłuczka podtynkowa i stelaż w toalecie), Vitra (stół roboczy i krzesło w biurze),  
Buma (regał w biurze), Martela (tapicerowane fotel i stolik-puf w biurze), Zumtobel  
(lampy: wisząca nad stołem roboczym, stojąca i biurkowa w biurze)

1. Stołek Spoon, posiada regulację wysokości siedziska, wys. 56/76 cm, projekt  
Antonio Citterio i Toan Nguyen, Kartell, ATAK DESIGN, 1639 zł

2. Idealnie płaski stalowy grzejnik dekoracyjny Niva Inox, VASCO, 4790 zł
3. Fotel Plastics, podstawa wykonana z przezroczystego poliwęglanu, siedzisko  

z miękkiego poliuretanu pokrytego tkaniną, wym.: 90 x 90 x 58 cm, wys. siedziska  
30 cm, projekt Piero Lissoni, KARTELL, około 3400 zł

4. Wazon gumowy, wym.: 17 x 20 cm, projekt Henriette Melchiorsen, MENU, około 140 zł
5. Regał wiszący Booxx, z regulowanymi wysokością i rozstawieniem półek, dostępny  

w dwóch kolorach, wym.: 97/100 x 155/230 cm, projekt Denis Santachiara,  
Desalto, SHOWROOM STORE, 5426 zł

6. Kosz na śmieci Single Master 9, seria Kickmaster, wykonany ze stali nierdzewnej  
i tworzywa sztucznego, wym. obudowy: 30 x 40 cm, wym. wkładu: 23 x 24 cm,  
Wesco, GALERIA LIMONKA, 399 zł

7. Wielofunkcyjny regał Box, dostępny w kilku rozmiarach, podstawa regału może  
być płaska, na kółkach lub na obrotowej podstawie, projekt James Irvine,  
MDF Italia, LAB, od 3600 zł

Produkty w stylu tego wnętrza

www.idea1990.pl, beata.kolataj@idea1990.pl, 602 646 344, rafal.kolataj@idea1990.pl, 602 259 857
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Komplet zdjęć oraz 40 produktów w stylu tego 
wnętrza (ceny, adresy sklepów) prezentujemy w e-dodatku
do tego wydania: e-dodatek.czasnawnetrze.pl/cnw/

Jest tu wszystko, czego 
potrzebuje człowiek, który  
całe godziny spędza w biurze

‚‚
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