OTOCZENIE
W RYTMIE MIASTA
Wymagania względem biurowców rosną z roku na rok.
Dotyczy to zarówno redukcji zużycia prądu, tworzenia
pomieszczeń relaksacyjnych dla pracowników, jak
i przestrzegania określonych reguł przy projektowaniu
otoczenia budynków. To właśnie dzięki zastosowaniu
geometrycznych, ponadczasowych materiałów oraz
elementów małej architektury będąca dopełnieniem
inwestycji nawierzchnia nabiera charakteru metropolitarnego
i coraz częściej staje się wartością dodaną nieruchomości.
Na sposób zagospodarowania terenu wokół inwestycji coraz
większą uwagę zwracają zarówno architekci, jak i deweloperzy.
Przestrzeń biurowa nie jest bowiem tylko pokojem na jednej
z kondygnacji, ale stanowi kompleksowo postrzeganą całość,
wraz z bryłą budynku oraz najbliższym otoczeniem. Uzyskanie
atrakcyjnych, reprezentatywnych powierzchni możliwe jest
dzięki wykorzystaniu eleganckich, solidnych i różnorodnych
pod kątem koloru oraz faktury kostek i płyt betonowych
firmy Polbruk.
Aranżacją godną uwagi jest przestrzeń u podnóża biurowca
Neptun w Gdańsku. Do jej realizacji wykorzystano Płyty
Chodnikowe Polbruk, w efekcie czego otoczenie jest harmonijne
i świetnie współgra z samym obiektem. Gładkie, szare płyty
(linia Technika) w słoneczny dzień rozświetlają przestrzeń,
a w razie niepogody, eksponują przeszklony budynek. Cały
projekt uzupełniają okazałe, pociągłe kwietniki z ławkami,
przez co całość jest dynamiczna i w nietypowy sposób
przełamuje charakter tradycyjnego chodnika.
Równie ciekawy efekt uzyskano podczas wykończenia otoczenia
biurowca Opera Office Gdańsk, gdzie wykorzystano symetryczną
kostkę płukaną Polbruk Complex. Prostokątne kostki w szarym
kolorze, z szorstkimi drobinkami na powierzchni, tworzą
dyskretne i solidne tło dla oryginalnego obiektu, a jednocześnie
nie przytłaczają ciekawej linii projektowej bryły biurowca.
Poprowadzone w nieszablonowy sposób alejki pasują tak do
nowoczesnego charakteru przeszklonego obiektu, jak i jego
minimalistycznej kolorystyki, jeszcze bardziej podkreślając
niebanalność koncepcji.
Betonowe kostki i płyty firmy Polbruk to uniwersalny i wysoce
funkcjonalny sposób na podniesienie walorów estetycznych
i użytkowych dowolnego otoczenia. Dzięki ich zastosowaniu,
otrzymujemy reprezentatywne, proste, komfortowe
i jednocześnie eleganckie przestrzenie najwyższej jakości.
Tak zaaranżowane otoczenie biurowców i obiektów
komercyjnych pełni nie tylko funkcję czysto użytkową,
ale coraz częściej stanowi też przestrzeń dla plenerowych
wystaw, pokazów oraz miejsc spotkań, co podnosi komfort
pracy i życia mieszkańców miasta.

