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Informacja prasowa 
 

Nowoczesna biurowa mobilność pod dachem kultowych „Koszyków” 

Projekt Forbis Group dla Lloyd Properties 

 

Zespół Lloyd Properties to w 80% handlowcy, często pracujący w terenie. Projekt idealnego biura 

musiał zakładać mobilność miejsca pracy, dostosowującego się elastycznie do nowoczesnego 

modelu prowadzenia biznesu, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki lokalizacji - warszawskiej 

Hali Koszyki. Jak zgrabnie połączyć zabytkowe, opiniowane przez konserwatora, elementy 

architektury z nowoczesnym designem i dynamicznym stylem pracy klienta? Wyzwanie podjęła 

firma projektowo-wykonawcza Forbis Group.  

Realizacja dla Lloyd Properties zakładała stworzenie przestrzeni w bardzo charakterystycznym 

miejscu, jakim jest kultowa Hala Koszyki, a więc w ściśle określonych ramach klimatycznych. Biuro 

mieści się w zabytkowym budynku, kluczowa była więc odpowiednia interpretacja zastanych 

elementów architektury, takich jak istniejącą instalacja budynkowa, czy charakterystyczna, 

butelkowozielona stolarka która była opiniowana przez konserwatora. Zanim to jednak nastąpiło, 

należało stawić czoła wyzwaniu planowania przestrzeni. 

 



 
 

Ze względu na styl pracy, jedynie 20% zespołu otrzymało pomieszczenia ze stałymi stanowiskami, czyli 

standardowymi biurkami. Jest to głównie dział administracji i księgowości, który spędza w biurze 

100% czasu pracy. Klientowi zależało również na dużej ilości salek konferencyjnych. Pomieszczenia 

miały dawać możliwość spotkań w różnorodnych grupach - spełniać swoje funkcje w czasie krótkich, 

dwuosobowych spotkań, jak i dla większych grup, takich jak np. klienci rodzinni podpisujący umowę – 

mówi Agnieszka Walkiewicz-Sarwas – architekt Forbis Group, odpowiedzialna za projekt. 

Kolejnym istotnym aspektem funkcjonowania firmy są szkolenia, konferencje i regularne spotkania 

wszystkich pracowników. Należało więc wygospodarować duże pomieszczenie, w którym mogłaby się 

odbywać cotygodniowa odprawa z udziałem całego zespołu.  W tym celu zaaranżowano przestrzeń 

poddasza na dużą salę spotkań. W piwnicy znaleziono miejsce na pokój chillout, w którym 

pracownicy mają szansę odpocząć od obowiązków podczas gry w piłkarzyki. 

Mając na uwadze, iż firma bardzo się rozwija i zatrudnia wielu młodych ludzi, postawiliśmy na modne 

wnętrze dla każdego. Zależało nam, aby każdy czuł się tu dobrze i wybierał pracę w biurze zamiast 

zdalnej. Udało się nam stworzyć bardzo mobilną przestrzeń, między innymi dzięki wykorzystaniu 

różnego rodzaje siedzisk, o różnych wysokościach. Od wygodnych foteli, po krzesła biurowe, hokery i 

hamaki. Każdy z pracowników ma także przygotowaną szafkę coworkingową, tak aby zawsze mógł 

zostawić swoje rzeczy, bez konieczności zabierania ich do domu – mówi Agnieszka Walkiewicz-Sarwas  

z Forbis Group. 

  

Każda z zaprojektowanych sal utrzymana jest w nieco innym klimacie, ale swoim stylem nawiązuje do 

Warszawy. W biurze możemy znaleźć salę ceglaną z obrysem miasta wykonanym z kabla, czy też salę 

drewnianą zaaranżowaną tapetą z aksonometrią miasta. W przestrzeni chillout inspiracją była 

wakacyjna podróż - tu ściany zdobi graffiti. W biurze Lloyd Properties znajdziemy także salę 

„windsurfingową”, gdzie pracować można z leżaka plażowego, a laptop postawić na stole 

wykonanym na kształt deski do surfowania. Sala szkoleniowa to natomiast podróż do Londynu. 

Charakterystyczna tapeta i czerwona budka telefoniczna dodają przestrzeni wyjątkowego klimatu 

londyńskich ulic. Aby jednak nie zapomnieć, że biuro mieści się w Warszawie, w każdej części użyto 

tapet z grafikami inspirowanymi miastem. Nawet tapeta pokrywająca ściany w łazienkach obrazuje 

Stadion narodowy. Korytarz w recepcji zdobi niebieska grafika przedstawiająca charakterystyczne 

budynki Warszawy. 

Biuro mieści się w Hali Koszyki, więc projektantka zdecydowała się także na akcent iście „koszykowy”. 

We wnętrzu wykorzystano neony. Świeci zarówno jako logo firmy, jak i hasła motywacyjne, które 



 
 

znaleźć można w kilku miejscach przestrzeni. Oczywiście ze względu na charakter budynku i wcześniej 

wspomnianą zabytkową stolarkę, konsekwentnie zastosowano zielone drzwi i cokoły. W projekcie 

wykorzystano także industrialne materiały typu stara cegła, tynki betonowe czy blacha. W ten sposób 

powstała przestrzeń oparta na największych istniejących współcześnie trendach aranżacyjnych, 

dostosowana do potrzeb użytkowników. Nie brakuje w niej koloru, motywu Warszawy, klimatu firmy 

zajmującej się nieruchomościami oraz praktycznej mobilności. 

 
Forbis Group jest firmą projektowo – wykonawczą, która powstała z pasji do dobrego designu. Jako jedna z 

pierwszych na polskim rynku wprowadziła model współpracy, polegający na holistycznym podejściu do procesu 

adaptacji przestrzeni komercyjnych. Obecnie Forbis Group jest jednym z wiodących, krajowych dostawców 

usług fit – out dla branży Retail, Office i HoReCa. Od 2017 roku przynależy do grupy kapitałowej Paged. 

Konsolidacja kompetencji Forbis Group z doświadczeniem w produkcji mebli oraz zasobami Paged S.A wznosi 

świadczone usługi na jeszcze wyższy poziom. 
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