Ateliérový Booklet
Architektúry & Dizajnu

Sme forms. architekti
Radi Vás spoznávame
forms. architekti tvoria dynamický architektonický a dizajnový ateliér. Ako architekti chápeme,
že kultúra priestoru ide ruka v ruke s charakterom jeho vizuálneho znázornenia. Veríme v to,
že každý priestor si vyžaduje citlivý, individuálny prístup a návrh, ktorému nechýba emócia. Preto je
naším cieľom vytvoriť nielen funkčný, ale zároveň atraktívny a osobitý dizajnový zážitok.
Zameriavame sa na projektovanie širokej škály objektov vrátane korporátnych, obchodných
a rezidenčných. Naše štúdio ponúka kompletný balík profesionálnych služieb a projekčných prác
vo všetkých fázach projektu. Počnúc prípravou architektonických štúdií, dizajn manuálov, projektovej
dokumentácie, projektov profesií až po následné zabezpečenie manažmentu, portfólia dodávateľov
ako aj autorského dozoru architekta v ďalších fázach projektu. Jedným z nosných princípov,
na ktorom si zakladá ateliér forms. architekti je poskytnúť klientovi také estetické a funkčné riešenie,
ktoré prostredníctvom aplikácie inovatívnych princípov v dizajne, architeaktúre či technológiách
reflektuje neustály vývoj štandardu v oblasti navrhovania.
Či už ide o premyslený prístup k návrhu dispozičnému riešenia alebo priamo využitie inovatívnych
a kreatívnych momentov v priestore, forms. architekti vždy robia maximum pre to, aby pretavili víziu
klienta a esenciu zadania do plnohodnotného a funkčného priestoru. S ohľadom na veľkosť či
umiestnenie projektu, forms. architekti vždy usilujú o nadčasové a trvalo udržateľné architektonické
a dizajnové riešenie.
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Reference selection

Čím sa zaoberáme
• Profesionálne služby vo všetkých fázach projektu
• Tvorba architektonického konceptu
• Návrh dispozičných riešení
• Architektonický projekt & vizualizácie
• Návrhy komerčných, verejných, rezidenčných & iných priestorov
• Príprava projektovej dokumentácie
• Zdravá kancelária & living office concept
• Psychológia interiéru
• Dizajn manuály
• Projektový manažment
• Technologické & materiálové riešenie
• Výber nábytku & farebnej kompozície
• Príprava rozpočtov
• Komunikácia s dodávateľmi
• Wayfinding & Signage design
• Návrhy terás & záhradná architektúra
• Dizajnové poradenstvo & plánovanie
• Distribúcia umeleckých diel
• Grafický dizajn
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Výber
z projektov

Projekt
dokumentácia
cenový odhad
výber nábytku

Stavba
výstavba
manažment
autorský dozor

Dizajn
koncept
pôdorysné riešenie
vizualizácie
vzorkovanie
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Kooperativa
poisťovňa
centrála
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Lobby & priestory hlavného vstupu
do poisťovne, administratíva
Rekonštrukcia
Realizácia 2019
Kooperativa Vienna Insurance Group

Recepčný pult, ktorý svojou formou
odkazuje na kameň, je akoby zapustený
do podlahy a spolu s trianguláciou steny
za ním, prenikajúcou v tom istom
momente do priestoru, tvorí uzavretú

Architektonickým konceptom pri návrhu priestoru recepcie bolo

kompozíciu. Minimum kontrastných

docielenie zvýraznenej materiality kameňa. Povrchová úprava

elementov je možné nájsť v dyhovanom

jednotlivých elementov je riešená tón v tóne a návštevník sa

obklade vstupu do ďalšej zóny ako aj v

pri troche fantázie ocitá v priestore jednotnej hmoty variovanej

antracitovom prevedení madiel, rámov a

tvarovo.

ostatných doplnkov. Súbor závesných
tubových lámp je súčasťou východiskovej
kompozície priestoru recepcie.
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Kooperativa
poisťovňa
centrála

Lobby
& recepcia pohľad
navrhnuté s nádychom
experimentálnej geometrie
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Kooperativa
offices
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Office
Rekonštrukcia, návrh interiéru
Realizácia 2019
Kooperativa Vienna Insurance Group

Harmonická farebnosť návrhu v kombinácii
s prémiovými materiálmi, mobiliárom a osvetlením
definujú elegantný charakter ružového a zeleného
salónika administratívy v historickej budove.
Dyhované obklady z exotického dreva tvoria osobitý
moment v tomto priestore.

"Minty Green" lounge
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Dizajnový návrh kancelárií poisťovne bol
riešený primárne so zreteľom na
eleganciu, útulnosť a funkčnosť. Riešené
plochy administratívnych priestorov sa
nachádzajú v dvoch budovách z rôznych
časových období, a to v historickej budove
a jej novej prístavbe z deväťdesiatych
rokov. Naším cieľom bolo navrhnúť nové
priestory tak, aby bolo možné rozoznať
spoločného menovateľa v oboch
budovách, a aby ich klasický dizajn s
modernými prvkami v štýle Modern

"Dusty pink" lounge
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Classic koncepčne prepojil.
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Kooperativa
offices

Oddychová
zóna
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Kooperativa
offices

Zasadacia
miestnosť
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Oriflame
showroom
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Retail showroom
Návrh interiéru & dizajn manuál
Realizácia 2017
Oriflame Sweden

Všetky dizajnové elementy sú koncepčne
starostlivo premyslené, navrhnuté a
rozmiestnené vzhľadom na plán zonácie
showroomu. Medzi inými sú to napríklad

V roku 2017 vyhralo naše štúdio tender na re-dizajn centrálneho
Showroomu Oriflame v hlavnom meste v novopostavenej
butikovej kancelárskej budove UNIQ Staromestská. Projekt bol
veľmi dobre prijatý, referencie sa objavili v tlači a dizajn
showroomu ako aj kancelárií bol následne použitý ako vzor na
prepracovanie komplexného medzinárodného dizajn manuálu pre
interiéry spoločnosti Oriflame. Mnohými, vrátane švédskych
zástupcov manažmentu spoločnosti, bol Showroom Oriflame v
Bratislave označený za najkrajší v Európe.

rôzne typy expozícií, interaktívne
elementy, beauty pulty, lounge sedenie,
ale komplexným riešením prešli aj
jednotlivé nápisy, grafika a dizajn
shopfrontu. Pri vstupe do showroomu
návštevník vníma prominentný, no
zároveň minimalistický podsvietený
uvítací pult, ktorý je svojím čistým
prevedením v harmonickom súzvuku so
súbormi závesných svietidiel
inštalovanými v lamelovom podhľade.
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Línia v priestore
Vo vnútri showroomu
V súlade so základnou víziou a filozofiou značky bol showroom navrhnutý s ohľadom na požadovanú zonáciu. Medzi hlavné
témy produktových línií patrili Príroda, Veda a Bezpečnosť.
Tieto predznamenali, že celkový dizajn showroomu bude moderný, no zároveň spojený s prírodou a odkazom na tému tzv.
Švédskej identity. Architektonický koncept vnútorného priestoru spočíva v prirodzenom nasledovaní geometrie pôdorysnej
stopy objektu. Keďže sa showroom nachádza v časti budovy, ktorá má čiastočne organický pôdorys, priestor showroomu
vrátane dizajnových prvkov sa prispôsobuje jej ľahkému zaobleniu.
Dominantným architektonickým prvkom interiéru je drevená lamelová konštrukcia, ktorá prechádza priestorom a prepája
jednu stranu showroomu s druhou, a zároveň tak prirodzene definuje zóny. Centrálnu časť tejto konštrukcie tvorí podhľad s
LED a závesnými svietidlami. Po stranách lamelovej konštrukcie, na protiľahých stenách, sú integrované podsvietené
expozície. Jedna strana definujúca zakončenie lamelovej štruktúry je venovaná Wellness zóne. Táto prirodzene prechádza
do drevenej podlahy, kde je umiestnených niekoľko poufov rôznych veľkostí v odtieňoch šedej a zelenej. Na opačnej strane
nachádzame hlavné sedenie určené na prezentácie a stretnutia s veľkou video obrazovkou. Sedenie pozostáva zo skupiny
atypických stoličiek Petals v zelenej a ružovej farbe odkazujúcich na anatómiu lupeňov kvetu. Na oboch stranách nad
zónami sedenia je inštalovaný pár závesných kruhových a sada bodových svietidiel. Vo vyvýšenej časi showroomu sa
nachádza školiaca miestnosť a priestor na výdaj tovaru.
Aby celkový vzhľad showroomu ostal jednotný, návrh využíva len niekoľko základných farebných odtieňov. Farebná a
materiálová paleta priestoru je vystavaná na odtieňoch šedej, od najsvetlejších tónov na podlahe, poufoch, stenách až po
tmavšiu antracitovú použitú na voľne stojacich expozíciách, interaktívnych prvkoch na stenách, lištách a podobne. Tieto sú
kombinované s prírodným odtieňom dreva, bielou, svetlo zelenou a ružovou.
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Showroom
nočný pohľad z exteriéru
Veľký svietiaci 3D text Oriflame priťahuje pohľady z rušnej ulice
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Cushman
& Wakefield
office
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Offices
Dizajn interiéru
Realizácia 2016
Cushman & Wakefield

Recepcia je priestorom, ktorý návštevník zaregistruje
ako prvý pri vstupe do kancelárie. Práve tu sa

Článok o interiéri kancelárie Cushman & Wakefield vyšiel v prílohe
týždenníka Trend Extra Reality v roku 2016.
„Architektonický návrh a dizajn interiéru pre spoločnosť Cushman
& Wakefield v bratislavskej Eurovei je príkladom pokrokového
korporátneho interiéru, ktorý sa nebojí avantgardných riešení
a vytvára pre užívateľov inšpiratívnu pracovnú scénu."
(Trend Extra Reality, 2016).
Office bol finalistom súťaže Office Roka 2016.
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architekti z forms. rozhodli vytvoriť nápadný
ústredný element v podobe atypického pultu s
potenciálom stať sa referenciou pre interiér centrály
Cushman & Wakefield v Bratislave. Návrh priestoru
kancelárií ďalej využíva urbánno-artové motívy ako
sú tehlový obklad, geometrická abstrakcia či štýl
pop-art. Open space, phone booths, CEO kancelária
ako aj otvorená meeting zóna boli riešené
nekonvenčne s dôrazom na estetiku moderného
interiéru, ktorý pôsobí na užívateľov sviežo, ľahko a
podporuje tvorivé pracovné prostredie.
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Cushman
& Wakefield
office
Recepcia
pohľad
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Štúdia
fasády
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Komerčné nehnuteľnosti, fasáda
Architektonický návrh fasády
Štúdia 2016
Súkromný

Parametrický dizajn aplikovaný na fasádu komerčnej budovy
na okraji hlavného mesta. Navrhnutá architektonická štúdia
je experimentálnou alternatívou ku konvenčnému riešeniu.
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Oriflame
offices
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Office
Dizajn interiéru
Realizácia 2017
Oriflame Sweden

Kancelárie sídla kozmetickej spoločnosti Oriflame boli
navrhnuté v tom istom roku ako showroom, na jednom z
vyšších podlaží butikovej kancelárskej budovy UNIQ
Staromestská. Dizajnovým zámerom pre tieto priestory o
rozlohe takmer 460 m2 bolo vytvoriť odľahčené, svetlé a
minimalistické pracovné prostredie tak, aby bola zachovaná
veľkorysosť a otvorenosť priestoru. Začlenením prvkov ako
zelená stena, prírodné materiály a hravé momenty
v detailoch sme dosiahli, že kancelária bola prijatá ako príjemná
s podporujúca well-being svojich užívateľov. Dizajn a elementy,
ktoré sme v návrhu využili boli začlenené do dizajn manuálu
pre ďalšie kancelárie Oriflame v Európe. Office bol jedným
z finalistom súťaže Office roka 2017.
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Oriflame
offices
Lounge
Waiting
area
zóna
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Biogen
offices

Komfort a priestor
Predstavou klienta bolo navrhnúť zonáciu a
priestranný open space s funkčne rozmiestnenými
pracovnými stanicami a priľahlou sústavou
odhlučnených miestností a menších meeting
priestorov pre potreby privátnych telefonátov a
stretnutí. Našou ideou bolo vytvoriť office s
minimom prvkov tak, aby pocit veľkorysého
priestoru s čistou interiérovou koncepciou podporil

FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Office
Dizajn interiéru
Realizácia 2015
Biogen Idec.

prémiový vizuál.
Priamo za recepciou v čistých líniách a teplých
prírodných odtieňoch, sa nachádza presklenná
variabilná konferenčná miestnosť. V prípade potreby
je možné ju rozdeliť na dve miestnosti mobilnou
akustickou priečkou. Osobitým detailom recepcie je
skrytý minimalistický šatník v masívnom bielom

Architektonické a dizajnové stvárnenie nových
kancelárskych priestorov pre medzinárodnú
farmaceutickú spoločnosť Biogen sa nachádza v jednej
zo známych administratívnych budov v bratislavskom
Aupark Tower.

bloku, ktorý vznikol prirodzeným predĺžením priečky.
Pre dosiahnutie harmonického riešenia, sme navrhli
využiť kombináciu základnej neutrálnej schémy
materiálov a kontrastnej farebnosti modrej, zelenej a
purpurovej na mobiliári a v detailoch. Kontrastná
farebnosť ide ruka v ruke s farebnou paletou
korporátnej identity spoločnosti. Cieľom bolo, aby
office pôsobil útulne a využíval zariaďovacie prvky a
soft seating v štýle komfortného pracovného
prostredia.
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Biogen
offices
Meeting
& huddle
zóny
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Vila A

FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Rezidenčná
Rodinný dom / Vila
Projekt 2018
Súkromný

Projekt dvojpodlažnej luxusnej vily bol vypracovaný
pre súkromného klienta v Bratislave. Náš ateliér okrem
návrhu architektúry a interiéru vily, navrhol aj dizajnové
stvárnenie okolitého terénu a priľahlej záhrady
s priestrannou terasou a bazénom.
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Apartmán
Ružinov
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Rezidenčná
Dizajn apartmánu
Projekt 2018
Súkromný

Veľkometrážny byt apartmánového typu sa nachádza v
širšom centre mesta. Kľúčové prvky dizajnu zohľadňujú
ako potrebu klienta, tak vôľu architekta podporiť koncept
otvorenej dispozície, a tým zachovať celkovú vzdušnosť
priestoru. Priestranný interiér s otvorenou centrálnou
obývacou časťou prepojenou s jedálňou je srdcom
priestoru. Minimalistický dizajn v štýle Classic Modern
využíva ako ako základ jednoduchú čistú geometriu,
drevené dyhované obklady v kombinácii s teplými
svetlými béžovými a šedými podtónmi. Naopak, umelecký
kontrast a akcenty nachádzame v celom priestore najmä
v netradičných detailoch dizajnového nábytku, svietidiel a
umeleckých predmetoch.
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Apartmán
Ružinov
Obývacia izba
pohľad
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Terno Gift
& Fresh
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Retail
Gift & Fresh shops design
Realizácia 2016
Terno

Pre spoločnosť Terno sme v rámci re-dizajnu
prevádzok vytvorili nový dizajn a spracovali dielenskú
dokumentáciu pultov do frontshopu prevádzky
v obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici. Gift &
Fresh Shops boli navrhnuté so zreteľom na nový vizuál
reťazca. Dizajnový koncept oboch pultov bol poňatý
monochromaticky a doplnený prírodným svetlým
dubovým drevodekorom. Objekty na seba vizuálne
odkazujú a sú v súlade s urbánnym štýlom predajne
s otvoreným podhľadom s technológiami
a industriálnymi svietidlami.
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Bottle shop
& winery
FUNKCIA
TYP PROJEKTU
STATUS & ROK
KLIENT

Retail winery
Dizajn interiéru
Štúdia 2018
Greta & Lily

Zadaním projektu pre spoločnosť Greta &
Lily Winery bolo prepracovať a
zrekonštruovať staršie obchodné priestory a
vytvoriť atraktívnu malú dizajnovú vinotéku
spojenú s bottle shopom. Cieľom investora
bolo poskytnúť zákazníkom prepracovanejší
koncept s bohatším portfóliom a väčšou
rozmanitosťou tovaru.
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Bottle shop
& winery
Vo vnútri vinotéky
Investor mal zámer vytvoriť dizajnový návrh interiéru modernej vinotéky s
industriálnymi a vintage prvkami, kde by návštevníci mohli degustovať vína
najvyššej kvality prezentovanej značky a zároveň doplniť prevádzku o bottle
shop s rozšíreným sortimentom ako káva, alkohol, remeselné pivo a
občerstvenie. Ťažiskovou témou návrhu bolo, aby v rámci rozšírenia
prevádzky, ostal zachovaný duch butikového vinárstva s atmosférou.
Pôdorys bol rozdelený na dve hlavné funkčné zóny, zónu vinotéky a novú
produktovú zónu. Cieľom bolo zlúčenie týchto dvoch funkcií jednotnou
estetikou. Dôležitým aspektom v návrhu bolo jasné a systematické členenie,
ako aj navrhnutie nového moderného označenia pre rôzne produktové línie.
Dizajn vinotéky využíva jednoduchosť a silu pravidelnej geometrie a opäť raz
minimalizuje použité materiály. V detailoch je interiér doplnený o vintage,
recyklované, remeselné a lokálne prvky odkazujúce nielen na tému vína.
Výsledkom návrhu bolo funkčné a zároveň prirodzené prepojenie štýlového
mestského bottle shopu s útulnou malou vinotékou. Naše štúdio tiež navrhlo
nový shopfront prevádzky Greta & Lily Winery.
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Tešíme sa na spoločný projekt | info@forms.sk
+421948695755 | www.forms.sk

