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AArchitekci, chcąc zapewnić użytkownikom 
przestrzeni biurowej pełen komfort pracy, 
podzielili biuro T-Mobile na różne strefy – Edu, 
Fun, Hub, Bar, Gym, Eat, Zen, Sun i NYC. Każda 
z nich ma trochę inne przeznaczenie, przykła-
dowo strefa Edu z biblioteką służy do nauki, 
w Hub organizowane są warsztaty i szkolenia, 
w Gym można poćwiczyć, Sun to pokój do 
swobodnych spotkań imitujący plażę, a w NYC 
stworzono klimat parku w wielkim mieście.

– Mieliśmy sporo zabawy zarówno przy 
projektowaniu, jak i późniejszym dekorowaniu 
każdego miejsca czyli wyklejaniu, pisaniu, 
dopinaniu, ustawianiu i aranżowaniu światła 
– opowiada architekt Dariusz Gocławski z pra-
cowni A+D. – Wyszło znakomicie, ale przede 
wszystkim użytecznie. Każde z tych miejsc 
od pierwszego dnia działa i pomaga w pracy. 
I o to właśnie nam chodziło, każdy element 
czy pomysł wykorzystany w tym wnętrzu 
miał być użyteczny i uzasadniony jakąś funk-
cją, nie miał stanowić tylko dekoracji.

Wykładzinowa plaża
Do siedziby T-Mobile wybrana została wykła-
dzina dywanowa Flotex z nadrukiem cyfro-
wym. Wzory dopasowano do poszczególnych 
stref – kostka brukowa, piasek na plaży, bieżnia 
lekkoatletyczna czy kamienie. Osiągnięcie tak 
wysokiej jakości druku jest możliwe dzięki 
budowie wykładziny Flotex, która posiada bli-
sko 80 milionów włókien na 1 m2 powierzchni. 
Firma Forbo oferuje bardzo szeroki wybór po-
nad 500 gotowych wzorów swoich wykładzin: 
zarówno realistyczne odwzorowania natury, jak 
również abstrakcyjne, nowoczesne desenie.

Wzory na życzenie
Jednak w przypadku biur T-Mobile część 
wzorów powstała na indywidualne zamówie-
nie klienta. Forbo oferuje możliwość zmiany 
standardowej kolorystyki wykładzin na 
dowolnie wybraną, a także druk cyfrowy in-
dywidualnego projektu dostarczonego przez 
klienta bądź przygotowanego przez dział pro-
jektowy firmy. Każdy pomysł, myśl czy wizja 
mogą zostać wydrukowane na wykładzinie. 
Dzięki tej technice możliwe jest dopasowanie 
kolorystyki oraz wzornictwa do charakteru 
i wizerunku firmy. 

– Wykładziny zastosowane w biurowcu 
T-Mobile, należały do jednych z „odważ-
niejszych" pod względem estetycznym, 
z jakimi spotkaliśmy się w ciągu 20-letniej 
działalności – mówi Piotr Jasiecki z firmy 
Jarpo, która jest dystrybutorem marki Forbo 
– Wykładzina Flotex, zwłaszcza w rękach 
zdolnego architekta, stanowi nieocenione 
narzędzie kreowania przestrzeni, a kompleks 
jej cech techniczno-funkcjonalnych sprawia, 
że produkt doskonale zdaje egzamin przy 
najbardziej oryginalnych zastosowaniach.  
Linia produkcyjna monitorów kompute-
rowych, statki, autobusy i samoloty, hale 
sportowe, baseny i lodowiska, w tym olim-
pijskie w Sydney i Nagano, a nawet więzienia 
i magazyny to tylko niektóre miejsca, gdzie 
użytkownicy korzystają z tej wykładziny.

Woda jej nie straszna
Atutem wykładziny Flotex jest też wodo-
odporność. Zabrudzenia można usunąć przy 
pomocy podstawowych środków czystości 

lub czystej wody, a codzienna pielęgnacja 
ogranicza się do odkurzania. Dlatego ten 
rodzaj wykładziny bardzo często wybierany 
jest właśnie do biur i budynków użyteczności 
publicznej. Kolejną ważną cechą jest antypo-
ślizgowość zarówno w warunkach suchych, 
jak i mokrych (spełnia wymagania norm 
antypoślizgowości HSE). Wysoka odporność 
na zabrudzenia oraz na ścieranie wydłuża 
znacząco cykl życia produktu i umożliwia 
wieloletnią eksploatację przy zachowaniu 
walorów estetycznych. Forbo oferuje aż 10 lat 
gwarancji na wykładzinę Flotex.

Zdrowie na podłodze
Flotex jako jedyna wykładzina dywanowa 
posiada aprobatę Brytyjskiego Towarzystwa 
Alergologicznego. Niezależne badania udo-
wodniły, że poprawia ona jakość powietrza 
w pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki 
budowie – gęste i rozdwojone na końcach 
włókna nylonowe przechwytują drobne 
cząstki alergenów występujących w powie-
trzu, które są następnie usuwane w trakcie 
odkurzania. Ponadto zawarty w podłożu 
system ochrony mikrobiologicznej Sanitized 
tworzy skuteczną ochronę przed rozwojem 
bakterii oraz grzybów. 

Wzory i kolory wykładziny Flotex znaleźć 
można na stronie: www.forbo-flooring.pl 

T-Mobile Office Park to warszawski biurowiec o powierzchni blisko 40 tys. m2, który uzyskał 
certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Aranżacją przestrzeni biurowej w obiekcie zajęła się 
pracownia A+D Retail Store Design, która do zadania podeszła kompleksowo. Wydzieliła oddzielne 
strefy biurowe, dobrała kolorystykę, materiały, wyposażenie i zastosowała ciekawe, nowoczesne 
rozwiązania. Nietypowe wykładziny wykorzystane w biurowcu dostarczyła firma Forbo.
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