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Informacja prasowa 

Warszawa, 12 listopada 2019 r. 

 

Forbis Group dla Chimney Poland. 
Przestrzeń nagrodzona przez CBRE. 

 
Kolejna realizacja firmy projektowo-wykonawczej Forbis Group to warszawskie biuro Chimney 

Poland. Powierzchnia, licząca ponad 850 m2, wyróżnia się nie tylko eleganckim charakterem, ale 

także niespotykanymi dotychczas rozwiązaniami aranżacyjno-technologicznymi, co stanowiło 

niemałe wyzwanie wykonawcze. Biuro, zaprojektowane przez pracownię architektoniczną Nastazji 

Kropidłowskiej, a zrealizowane przez Forbis Group, zostało nagrodzone przez CBRE, jako „Najlepsze 

Biuro w Branży Kreatywnej” w OFFICE SUPERSTAR 2019. 

 

Projekt biura Chimney Poland skupiał w sobie mnogość detali architektonicznych, ciekawych połączeń 

materiałowych oraz rozwiązań technicznych. Wyróżniał się wysublimowanym designem i świeżym 

spojrzeniem architekta – podkreśla Marcin Banasik, Senior Project Manager Forbis Group. 

Projekt stanowił dla wykonawców wyzwanie ze względu na zróżnicowane rodzaje powierzchni i 

niestandardowe rozwiązania. Chimney Poland to międzynarodowa firma, związana z branżą filmową. 

To dlatego w ich warszawskim biurze znalazła się nie tylko wysoka technologia, ale nawet... sala 

kinowa. 
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Forbis Group podkreśla także istotę wysokiej jakości, dopasowanych do projektu, materiałów. 

Nieszablonowym rozwiązaniem jest podział powierzchni open space obrotowymi, szklanymi ścianami. 

Ważne dla projektu były także rozwiązania akustyczne i technologiczne. Dlatego, zdecydowaliśmy się 

na zastosowanie wysokiej jakości materiałów akustycznych przy wykonaniu wysp sufitowych – 

podkreśla Marcin Banasik. 

Biuro Chimney Poland zostało laureatem prestiżowego konkursu Office Superstar, organizowanego 

przez CBRE. Zostało wyróżniowe w kategorii „Najlepsze Biuro w Branży Kreatywnej”. 
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Forbis Group jest firmą projektowo-wykonawczą, jednym z liderów branży fit-out w Polsce. Zajmuje się 

projektowaniem i aranżacją biur oraz lokali komercyjnych. Ma na swoim koncie ponad 700 realizacji w całej 

Europie dla takich branż jak Retail, Office, HoReCa, Fitness i Gabinety medyczne. Wyróżnia się holistycznym 

podejściem – oferuje usługi zarówno z zakresu doradztwa na etapie wyboru miejsca inwestycji, jak i 

odpowiedniego wykończenia lokalu. 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.  

Kontakt dla mediów: 
Magdalena Dymek 
Triple PR, Jaktorowska 5/68, Warszawa 
601 542 502 
www.triplepr.pl  
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