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Biuro

Horizone Studio

najbardziej innowacyjnych i wymagaj¹cych rynkach Europy

najbardziej presti¿owych klientów

wysokiej klasy nowoczesn¹ architekturê

najwy¿szy standardus³ug.

to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w
nowoczesnej architekturze.

Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie zawodowe zdobyli w renomowanych firmach
projektowych w kraju oraz na , w Niemczech,
Szwecji oraz Irlandii.

Przez ostatnie kilkanaœcie lat z sukcesem uczestniczyliœmy w miêdzynarodowych projektach ró¿nej skali dla
. Nasza gama doœwiadczeñ obejmuje technologicznie zaawansowane

realizacje biurowe, u¿ytecznoœci publicznej, przemys³owe orazmieszkaniowe.

Tworzymy , dostosowan¹ do indywidualnych wymagañ naszych
klientów. Z równ¹ pasj¹ podchodzimy do projektów du¿ej i ma³ej skali, zawsze poszukuj¹c najlepszego rozwi¹zania
odpowiadaj¹cego potrzebom inwestora oraz kontekstowi miejsca.

Unikalne doœwiadczenie, bogata wiedza i pasja pozwalaj¹ namzaoferowaæ

Horizone Studio jest jedn¹ z firmza³o¿ycielskich PLGBC Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Budynek biurowy Ericpol, £ódŸRezydencja pod Krakowem, Wiêckowice Apartamenty przy B³oniach, KrakówRozbudowa Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Kielce



Profil i doᔰwiadczenie biura

Horizone Studio

jedenpunkt kontaktowy

renomowanymi biurami bran¿owymi

konsultantów z zakresu budownictwa zielonego

oferuje pe³en zakres us³ug projektowych i doradczych: od pomocy w wyborze dzia³ki, poprzez
uzyskanie pozwolenia na budowê, a¿ do zakoñczenia inwestycji. Proponuj¹c zintegrowane projektowanie
stanowimy dlaklienta dla wszystkich spraw zwi¹zanych z inwestycj¹.

Na sta³e wspó³pracujemy z , konsultantami oraz rzeczoznawcami,
posiadaj¹cymi doᔰwiadczenie w realizacji budynków biurowych, u¿ytecznoᔰci publicznej, mieszkalnych oraz
przemys³owych.

Przy projektach wymagaj¹cych zaanga¿owania oraz
certyfikacji ekologicznej (LEED, BREEAM, DGNB) wspó³pracujemy z jednym z wiod¹cych specjalistów tej bran¿y -
firm¹ VvS | Architects & Consultants, z siedzib¹ w Bostonie i Gliwicach.

Kreatywnoᔰæ i wysoki poziom merytoryczny pozwoli³y Horizone Studio pozyskaæ tak wymagaj¹cych klientów jak
Rolls-Royce czy Fortis Bank Polska.

Muzeum Lotnictwa Polskiego, KrakówCrico teka - Muzeum T. Kantora, Kraków Sala kinowa MLP, KrakówBudynek Rolls-Royce Poland, Gdynia

Partnerami w s¹ architekci
, i .

Ich doᔰwiadczenie zawodowe siêga 1995r. W 2009
roku, po 8 latach pracy jako projektanci na najbardziej
dynamicznych rynkach Europy wrócili do Polski, aby
wspólnie za³o¿yæ biuro architektoniczne.

Horizone Studio Dominik
Darasz Bart³omiej Kisielewski Robert Strzeñski

Specjalistyczna wiedza zdobyta podczas pracy nad
zaawansowanymi technologicznie projektami w
miêdzynarodowych zespo³ach, stanowi dziᔰ jeden z

.

Partnerzy biura posiadaj¹ wszelkie wymagane
uprawnienia do projektowania bez ograniczeñ w
specjalnoᔰci architektonicznej. S¹ cz³onkami izb
zawodowych: IARP Izby Architektów Rzeczpospolitej
Polskiej, RIAI Royal Institute of the Architects of Ireland
oraz SARSvenska ArkitektersRiksforbund.

Ich prace by³y ,
wᔰród nich m.in. nominacj¹ do najwa¿niejszej
europejskiej nagrody architektonicznej Mies van der
Rohe Award.

najwiêkszych potencja³ów biura

wyró¿niane licznymi nagrodami



G³ówny zespó³ projektowy

Koncepcja zabudowy szwedzkiego miasta Landskrona 2010-2040Sala taneczno-widowi skowa w Falstero, Szwecja Kompleks sportowy „Miasto Kobiet” w MalmöBasen miejski w Angelholm, Szwecja

Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Politechniki
Krakowskiej w 2000 roku. Od 2005 r. jest cz³onkiem Royal
Association of Swedish Architects SAR.

W 1996r. pracowa³ dla Biura Projektów Lewicki & £atak w
Krakowie. W latach 1997-2002 prowadzi³ w Krakowie w³asn¹
Pracowniê Projektow¹ DECO-D.

W latach 2003-2005 pracowa³ w Wydziale Architektury Urzêdu
Miasta Helsingborg w Szwecji. By³ odpowiedzialny za ró¿nej
skali projekty urbanistyczne w Mariastaden - jednej z
najwiêkszych dzielnic mieszkaniowych miasta Helsingborg
oraz przy projekcie H+.

Dominik Darasz – mgr in¿. arch., SAR/MSA
Partner w Horizone Studio

W 2005r. za³o¿y³ w Szwecji w³asn¹ pracowniê architektoniczn¹
DKD Perspektiv z siedzib¹ w Helsinborg, specjalizuj¹c¹ siê w
k onkursach, pracach i projektach koncepcyjnyc h,
prezentacjach projektów oraz profesjonalnych modelach
i makietach. W tym czasie wspó³pracowa³ z miêdzynarodo-
wymi biurami architektonicznymi w Polsce, Holandii, Francji
i Niemczech, przy projektach budynków biurowych,
u¿ytecznoᔰcipublicznej oraz mieszkaniowych.

W 2009r. wraz ze wspólnikami za³o¿y³ biuro architektoniczne
Horizone Studio w Krakowie.

Doᔰwiadczenie zawodowe (wybrane projekty) :

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Budynek biurowo-komercyjny Sodrahamnen H+, Helsingborg, Szwecja,

- koncepcja ö (100.000 m ),
Akademia Sztuk Piêknych, Talin, Estonia,
Sala taneczno-widowiskowa, Falsterbo, Szwecja (1.500 m )
Pawilon parkowy, Baras, Szwecja (1.200 m )
Rozbudowa pa³acu Heleneholm, Malmö, Szwecja
Rozbudowa koᔰcio³a katolickiego, Helsingborg, Szwecja
Zespó³ mieszkaniowy Orle Gniazdo, ul. £okietka, Kraków (6.000 m )
Zespó³ mieszkaniowy GROTA, ul. G.Roweckiegow, Kraków, (3.000 m )
Zespó³ mieszkaniowy Konstelacja, ul. Mi³kowskiego, Kraków, (13.000 m )
Budynek mieszkalny, ul. Otwinowskiego, Kraków (1.200 m ),

wspólnie z SBF w Helsingborg, ONIX Sweden, KCAP

wspólnie z Arkitektgruppen
wspólnie z ONIX Sweden

Lewicki £atak Biuro Projektowe

-
-

Akademia Sztuk Piêknych, Talin, Estonia,
Basen miejski, Angelholm, Szwecja (4.500 m )
Kompleks sportowy „WVoWS Miasto Kobiet” , Malm , Szwecja

wspólnie z ONIX Sweden
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Budynek LTD_1 - siedziba firmy „Securvita” w HamburguMuzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Ratusz w LegionowieOsiedle mieszkaniowe przy ul.Rychtarskiej we Wroc³awiu

Bartlomiej Kisielewski – mgr in¿. arch., MOIA
Partner w Horizone Studio

Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Politechniki Krako-
wskiej w 1998 roku. Finalista ogólnopolskiego konkursu na
najlepszy „Projekt Dyplomowy Roku” organizowany przez
SARP Stowarzyszenie ArchitektówPolskich.
W 2009r. ukoñczy³ specjalistyczny kurs dla konsultantów
budynków ekologicznych na TUV Akademie w Berlinie.

Od 2001r. posiada uprawnienia do projektowania bez
ograniczeñ i jest cz³onkiem Ma³opolskiej Izby Architektów.
Od 2009r. jest przewodnicz¹cym Komisji ds. Cz³onkostwa i
Rozwoju PLGBC Polish GreenBuilding Council.

Od 1996r. pracowa³ jako architekt oraz architekt prowadz¹cy,
g³ównie nad projektami budynków biurowych oraz
mieszkalnych w Polsce i w Niemczech.
W latach 1996-1997 pracowa³ w biurze Takamatsu + Lahyani
Architects Associates, a nastêpnie w Pysall Ruge Architekten w
Berlinie.

W okresie 1998-2002 pracowa³ jako projektant w Biurze
Architektonicznym DDJM w Krakowie, przy licznych obiektach
komercyjnych, biurowych i mieszkaniowych.

W latach 2002-2009 by³ architektem prowadz¹cym oraz
projectpartner'em w biurze Pysall Ruge Architekten w Berlinie.
Bra³ udzia³ w projektowaniu takich budynków jak Ambasada
Kanady w Berlinie, budynek biurowy LTD_1 w Hamburgu czy
projekt dworca g³ównego w Dohaw Katarze.
Wspó³autor i architekt prowadz¹cy m.in. nowy budynek
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za który zosta³
nominowany wraz z Pysall Ruge Architekten do europejskiej
nagrodyMiesa van derRohe.

W 2009r. wraz ze wspólnikami za³o¿y³ biuro architektoniczne
Horizone Studio w Krakowie.

Doᔰwiadczenie zawodowe (wybrane projekty) :

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nowy budynek g³ówny Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków,

Ratusz i park miejski, Legionowo,
Osiedle mieszkaniowe przy ul.Rychtarskiej, Wroc³aw,

Nowa siedziba Europejskiego Banku Centralnego, Frankfurt nad Menem, Niemcy,
Budynek LTD_1 - siedziba firmy ubezpieczeniowej „Securvita”, Hamburg, Niemcy,
Ambasada Kanady, Berlin, Niemcy,
Zespó³ piêciu Ambasad Krajów Nordyckich, Berlin, Niemcy,
WSK Business Park przy ul.Wroc³awskiej, Kraków,
Budynek mieszkalny przy ul.Wroc³awska, Kraków,
Multikino w Krakowie - kino z 12 salami, Kraków,
Multikino w Zabrzu - kino z 13 salami, Zabrze,
Biurowiec wraze stacj¹ obs³ugi dla firmy Mercedes, Kraków, .
Budynek biurowy firmy komputerowej Apple, Monachium, Niemcy,

Pysall Ruge Architekten oraz Bart³omiej Kisielewski
Pysall Ruge Architekten oraz Bart³omiej Kisielewski

Pysall Ruge Architekten oraz Bart³omiej Kisielewski
Pysall Ruge Architekten oraz Bart³omiej Kisielewski

Pysall Ruge Architekten
Pysall Ruge Architekten
Pysall Ruge Architekten

Pysall Ruge Architekten
Pysall Ruge Architekten

-

-

-

Muzeum Sztuki Wspó³czesnej, Wroc³aw,

Dworzec g³ówny w Doha, Katar,

DDJM Biuro Architektoniczne
DDJM Biuro Architektoniczne
DDJM Biuro Architektoniczne

DDJM Biuro Architektoniczne
DDJM Biuro Architektoniczne

Takamatsu + Lahyani Architects Associates

G³ówny zespó³ projektowy



Urz¹d miasta w Tipperary, Tipp erary TownZespó³ mieszkaniowy w Ballbriggan Sheriff Street Upper Stage 2, DublinBridgefoot Street, DublinHotel przy lotnisku w Dublinie, Dublin

G³ówny zespó³ projektowy

Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Politechniki
Krakowskiej w 1998 roku. Studiowa³ tak¿e na Wydziale
Architektury Uniwersytetu Bauhausu w Weimarze w
Niemczech.

Od 2001r. posiada uprawnienia do projektowania bez
ograniczeñ i jest cz³onkiem Ma³opolskiej Izby Architektów.
W 2007r. zosta³ cz³onkiem Royal Institute of Architects of
Ireland (RIAI) w Irlandii.

W latach 1998-1999 by³ zatrudniony w biurze Bellmann &
Böhm Architekten w Berlinie. W okresie od 1999 do 2003
pracowa³ w warszawskim oddziale amerykañskiej firmy
architektoniczno-in¿ynieryjnej Epstein. Jako jeden z
architektów prowadz¹cych bra³ udzia³ w licznych projektach
budynków komercyjnych i biurowych m.in. siedziby firmy
Motorola w Krakowie oraz kompleksu budynków Z³ote Tarasy
w Warszawie.

Robert Strzeñski – mgr in¿. arch., MRIAI, MOIA
Partner w Horizone Studio

Od 2003 do 2006 pracowa³ w biurze architektonicznym
Anthony Reddy Associates w Dublinie, gdzie by³ zaanga¿owany
w projekty licznych zespo³ów mieszkaniowo-us³ugowych oraz
biurowych.

W latach 2006-2009 by³ architektem prowadz¹cym, a
nastêpnie partnerem w Traynor O'Toole Architects w Dublinie -
jednym z najwiêkszych biur architektonicznych w Irlandii. By³
odpowiedzialny za koordynacjê i prowadzenie du¿ej skali
projektów dla klientów z sektora publicznego i prywatnego,
wᔰród nich m.in. projektu rewitalizacji Dominick Street oraz
kompleksu biurowego przy Sheriff Street Upper w Dublinie.

W 2009r. wraz ze wspólnikami za³o¿y³ biuro architektoniczne
Horizone Studiow Krakowie.

Doᔰwiadczenie zawodowe (wybrane projekty) :

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Sheriff Street Upper faza 1, zespó³ budynków biurowych, Dublin, Irlandia (32.000 m ),
Sheriff Street Upper faza 2, zespó³ budynków biurowych, Dublin, Irlandia (104.000 m ),
Zespó³ konferencyjno-hotelowy przy lotnisku w Dublinie, Dublin, Irlandia,
South Bank Road Hotel oraz zespó³ mieszkaniowo - us³ugowy, Dublin, Ireland (420 pokoi),
Urz¹d miasta w Tipperary, zespó³ budynków biurowych, Tipperary Town, Irlandia (6.500 m ),

Infirmary Road zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Dublin, Irlandia (227 domów/apartamentów),
Cherrywood zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Dun Loaghaire, Irlandia (8.500 domów/apartamentów),
Motorola Software Center, zespó³ budynków biurowych, Kraków (10.000 m ),
Bank of Tokyo Mitsubishi, wnêtrza biurowe, Warszawa (400 m ),
Hamburgische Landesbank, wnêtrza biurowe, Warszawa (600 m ),
Warsaw Financial Center, budynek biurowy, Warszawa (72.500m ),
Zlote Tarasy, zespó³ biurowo-komercyjny, Warszawa (180.000 m ),
Neue Hackesche Hoeffe zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Berlin, Niemcy (190 mieszkañ),

2
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2

2

2

2
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2
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Traynor O’Toole Architects
Traynor O’Toole Architects

Traynor O’Toole Architects
Traynor O’Toole Architects

Traynor O’Toole Architects
Traynor O’Toole Architects

Traynor O’Toole Architects
Traynor O’Toole Architects

Anthony Reddy Architects
Epstein Sp. z o.o.

Epstein Sp. z o.o.
Epstein Sp. z o.o.
Epstein Sp. z o.o.

Epstein Sp. z o.o.
Bellmann & Böhm Architekten

-
-

Dominick Street zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Dublin, Irlandia (170.500 m ),
Nowe Miasto w Tancabesti faza1 zabudowa mieszkaniowa, Tancabesti, Rumunia (240.600 m ),



Ashtown Towncentre Development, AshtownStepasid e Development, Stepaside Smurfit mixed-use development, IrelandHotel Inter Continental, WarsawHotel Inter Continental, Warsaw

G³ówny zespó³ projektowy

Ukoñczy³a Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Politechniki
Krakowskiej w 1997 roku. W ramach programu Erasmus
studiowa³a tak¿e na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze w
Niemczech.

W 2009 roku ukoñczy³a w Dublinie kurs projektowania wnêtrz
i wystaw sklepowych w DublinDes ign Institute.
Od 2001r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeñ.

W 1998 roku by³a zatrudniona jako architekt w biurze Zeidler
Roberts Partnership Architectsw Berlinie.
Od 1999 do 2003 pracowa³a dla firmy PORR Polska w
Warszawie nad projektami obiektów biurowych i hotelowych,
m.in. Hotel InterContinental wWarszawie.

W latach2003-2007pracowa³a w HKR Architectsw Dublinie w
Irlandii. Jako architekt prowadz¹cy by³a zaanga¿owana w
projekty du¿ej skali zespo³ów mieszkaniowych, biurowych oraz
budynków komercyjnych, wᔰród nich przebudowa by³ej
siedzibydziennika Irish Times w Dublinie.

W okresie 2007-2008 by³a zatrudniona w biur ze
architektonicznym Mc Cauley Daye O'Connell Architects w
Dublinie, gdzie odpowiada³a za projekty zespo³ów biurowych
oraz mieszkaniowo-us³ugowych.

W 2009r. do³¹czy³a do Horizone Studio w Krakowie jako
architekt prowadz¹cy.

Daria Trzepla – mgr in¿. arch.
Architekt prowadz¹cy

Doᔰwiadczenie zawodowe (wybrane projekty) :

Zespó³ mieszkaniowo-us³ugowy w Citywest, Dublin, Irlandia, (140 domów),
Nowe Miasto w Bray, zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Bray, Irlandia (pow. terenu: 20 ha),
Stepaside, zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Stepaside, Irlandia (749 mieszkañ),
Budynek biurowy Irish Times, Dublin, Irlandia (7.000 m ),

-
-
-

-
-
-
-
-

Zespó³ mieszkaniowo-us³ugowy Smurfit HQ, Dublin, Irlandia, (232 mieszkañ),
Budynek biurowy Smithfield, Dublin, Irlandia (2.100 m )
Ashtown, zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Ashtown, Irlandia (200 mieszkañ),

Hotel Inter Continental, Warszawa (57.000 m ),
Budynek biurowo-magazynowy dla firmy HTG, Warszawa,
Budynek biurowy UBC2, Warszawa (20.000 m ),
Zespó³ mieszkaniowy pod Berlinem, Berlin, Niemcy (1600 jedn. Mieszkaniowych na 27 ha),
Neue Hackesche Hoeffe zespó³ mieszkalno-us³ugowy, Berlin, Niemcy (190 mieszkañ),

Mc Cauley Daye O'Connell Architects
Mc Cauley Daye O'Connell Architects

Mc Cauley Daye O'Connell
HKR Architects

HKR Architects
HKR Architects

HKR Architects
PORR Polska

PORR Polska
PORR Polska

Zeidler Roberts Partnership Architects
Jasinski Architekten

2

2

2

2

-
-
-
-



wybrane projekty



£ódŸ
HORIZONE studio
ERICPOL Sp. z o.o.
ok. 11 500 m
2012-2013 r

2

Nowy biurowiec Ericpol powstanie w centrum £odzi, niedaleko
ul. Piotrkowskiej, na terenie dawnego ogrodu pa³acowego
Karola Scheiblera oraz basenu Olimpia. Szacowana wartoœæ
inwestycji wyniesie ponad 40 mln. z³otych.
Nowoczesny w formie budynek bêdzie s¹siadowaæ z
historyczn¹ zabudow¹ poprzemys³owej £odzi, na terenie
objêtym ochron¹ konserwatorsk¹, w zwi¹zku z czym projekt
uzyska³ pozytywn¹ opiniê Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

G³ównymi elementami biurowca bêd¹ dwa cztero-
kondygnacyjne skrzyd³a, zespolone ze sob¹ przeszklonym
³¹cznikiem mieszcz¹cym lobby windowe. Z lobby oraz z
pomieszczeñ spotkañ otwieraæ siê bêdzie widok w kierunku
parku otaczaj¹cego budynek.

firmowych spotkañ i rekreacji pracowników.

Now¹ siedzibê Ericpol zaprojektowano z myœl¹ o maksymalnym
obni¿eniu przysz³ych kosztów eksploatacji i ograniczeniu
negatywnego wp³ywu inwestycji na œrodowisko. Ambicj¹
inwestora i projektantów jest, aby spe³nia³a standardy
nowoczesnych ekologicznych budynków biurowych.

Przy projektowaniu wykorzystano doœwiadczenie projektantów
Horizone Studio zdobyte podczas projektowania budynków
biurowych w Europie Zachodniej, zaopatruj¹c obiekt w
nowoczesne systemy takie jak np. system TABS (Thermally
Activated Building Systems) oraz zintegrowany system
sterowania budynkiem BMS.

Budynek w kszta³cie litery X pozwala na optymalne
wykorzystanie terenu oraz elastycznoœæ w kontekœcie
mo¿liwego wynajmu powierzchni biurowych w przysz³oœci.
Pod obiektem zaprojektowano jednokondygnacyjny gara¿
podziemny na ok. 100 samochodów.
Na ka¿dej kondygnacji powstan¹ przeszklone sale
konferencyjne oraz pomieszczenia rekreacyjne dla
pracowników. Podzia³ funkcjonalny zosta³ dostosowany do
wymogów specyfiki pracy przysz³ych u¿ytkowników oraz
wysokich wymogów inwestora dotycz¹cych bezpieczeñstwa i
kontroli dostêpu.

Dziedziniec zachodni bêdzie prowadzi³ bezpoœrednio do parku,
w którym powstanie zakomponowana zielona przestrzeñ z
³awkami do siedzenia i elementami ma³ej architektury - miejsce

Budynek biurowy Ericpol, £ódŸ

lokalizacja:
autor:

inwestor:
powierzchnia:

projekt:



lokalizacja:
autor:

inwestor:
powierzchnia:

projekt:
realizacja:

Kraków, a
Pysall Ruge Architekten oraz B.Kisielewski

l. Jana Paw³a II

Muzeum Lotnictwa Polskiego
4500 m
2005-2007
2008-2010

2

Pysall Ruge Architekten oraz Bart³omiej Kisielewski
Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków

Na terenie nale¿¹cym do Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie, powsta³ nowy wielofunkcyjny budynek g³ówny,
bêd¹cy wizytówk¹ ca³ego kompleksu muzeum. Jego oficjalne
otwarcie nast¹pi³o 18 wrzeᔰnia 2010r.

Autorami projektu jest zespó³ Pysall Ruge Architekten oraz
Bart³omiej Kisielewski (od 2009 wspó³w³aᔰciciel Horizone
Studio). Ich koncepcja architektoniczna zdoby³a g³ówn¹
nagrodê w miêdzynarodowym konkursie architektonicznym
zorganizowanym w 2005r.

Powsta³a przestrzeñ twórczo nawi¹zuje do historycznego
krajobrazu dawnego lotniska. Obiekt swoim kszta³tem
przypomina potê¿ny wiatrak lub ᔰmig³o. Dziêki zakom-
ponowaniu bry³y w postaci trzech skrzyde³, nowy budynek

nie dominuje nad istniej¹c¹ historyczn¹ zabudow¹, a poprzez
swoj¹ transparentnoᔰæ pozwala na wzrokowy kontakt miêdzy
poszczególnymi elementami otoczenia.

W budynku przyjêto logiczne rozplanowanie poszczególnych
funkcji, zwi¹zane z zapewnieniem komfortu ró¿nym jego
u¿ytkownikom. Trzy poziomy budynku odzwierciedlaj¹ trzy
jego funkcje: muzealn¹, naukowo-konferencyjn¹ i biurow¹.
Rozplanowanie funkcji zaprojektowano maj¹c na uwadze
kierunki stron ᔰwiata oraz przebieg linijki s³oñca. Du¿a iloᔰæ
naturalnego ᔰwiat³a penetruj¹ca do wnêtrza sprawia, ¿e do
minimum zosta³a ograniczona koniecznoᔰæ u¿ycia ᔰwiat³a
sztucznego. Obiekt zosta³ podzielony na dwie strefy
temperaturowe, co w znacz¹cym stopniu zwiêksza ekonomikê
jego eksploatacji.

Poprzez swoj¹ charakterystyczn¹ formê, nowy budynek
Muzeum Lotnictwa, nie tylko wyra¿a pe³nion¹ przez siebie
funkcjê, ale i zachêca do jego zwiedzania.

Projekt MLP by³ wielokrotnie publikowany w prasie oraz
pokazywany na wystawach w Polsce i Europie. Zdoby³ on tak¿e
nagrodê im. J.Bogdanowskiego na najlepszy obiekt
zrealizowany w Krakowie w 2010r. oraz by³ nominowany do
najwa¿niejszej europejskiej nagrody architektonicznej Mies van
der Rohe Award2011.



lokalizacja:
autor:

wspó³praca:
inwestor:

powierzchnia:
projekt:

realizacja:

Kraków, ul. Piastowska
Ingarden, Ewy Architekci
HORIZONE studio
Pinnex Sp. z o.o.
2 530 m
2009-2010
2011-2012

2

Ingarden Ewy Architekci, Horizone Studio
Apartamenty przy B³oniach, Kraków

Dwa ekskluzywne budynki mieszkalno-us³ugowe o nazwie
„Apartamenty przy B³oniach”zlokalizowanes ¹ centrumKrakowa,
w najbli¿szyms¹siedztwiekrakowskich B³oñprzy ul.Piastowskiej.

Autorem projektu jest biuro Ingarden Ewy Architekci, przy
wspó³pracy Horizone Studio, które by³o odpowiedzialne za
opracowanie wielobran¿owych projektów budowlanych,
wykonawczych oraz przeprowadzenie wszystkich procedur
urzêdowych.

Obydwa budynki, po³¹czone wspólnym gara¿em podziemnym,
na parterze oraz fragmencie 1 piêtra posiadaj¹ przestrzeñ
biurow¹ oraz niezale¿ny lokal u¿ytkowy przeznaczony na
wynajem. Na najwy¿szych kondygnacjach zaprojektowano
mieszkania oraz penthouse z indywidualnym tarasem oraz

wejᔰciem na zielony dach, z którego roztacza siê widok na
pobliski Kopiec Koᔰciuszki.

Ze wzglêdu na nietypowe uwarunkowania oraz wytyczne
Inwestora dotycz¹ce maksymali zacji wykor zystania
powierzchni dzia³ki, niezbêdne by³o zastosowanie
specjalistycznych rozwi¹zañ takich jak ᔰciany szczelinowe czy
dwupozio mowy system parkingowy. Indywid ualnie
zaprojektowane wnêtrza przestrzeni wspólnych oraz detale
architektoniczne nadaj¹ inwestycji odpowiedni¹ rangê.

Budynki poprzez swoj¹ nowoczesn¹ bry³ê oraz wysokiej jakoᔰci
materia³y wykoñczeniowe maj¹ siê staæ charakterystycznym
elementem zabudowy tej czêᔰci miasta. Elewacje o stonowanej
kolorystyce, wykoñczone bêd¹ ok³adzin¹ z p³yt typu Fibre-C,

ze ᔰlusark¹ okienn¹ wysokiej jakoᔰci. Poszczególne poziomy
rozdzielone s¹ pasami balkonów, pe³ni¹cych jednoczeᔰnie
funkcjê zacieniania.

Jako element wi¹¿¹cy budynki z natur¹ wprowadzono na
zewnêtrznych elewacjach roᔰlinnoᔰæ, w postaci winoroᔰli
pn¹cy ch siê pom iêdzy systemem stalowych ciêgien
otaczaj¹cych budynek. Zieleñ pn¹ca porastaj¹ca zewnêtrzne
fasady ma tak¿e za zadanie nadaæ wnêtrzom intymnoᔰci.



Warszawa, ul. Grochowska
Ingarden, Ewy Architekci

Orkiestra Sinfonia Varsovia
ok. 9 500 m
2010 r

HORIZONE studio

2

Sinfonia Varsovia, Warszawa

Tematem projektu by ³o opracowan ie koncepc j i
architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania 2,5
hektarowego terenu zespo³u dawnego Instytutu Weterynarii
przy ul. Grochowskiej w Warszawie na potrzeby nowej siedziby
Orkiestry Sinfonia Varsovia. Horizone Studio zosta³o
zaproszone do wspó³pracy przy tym projekcie przez biuro
Ingarden& Ewy Architekci.

Przygotowana koncepcja zak³ada integracjê funkcjonaln¹
historycznych budynków z nowoprojektowanym obiektem sali
koncertowej na 1800 miejsc. G³ównym elementem za³o¿enia
urbanistycznego jest pod³u¿ny plac usytuowany centralnie
pomiêdzy historycznymi obiektami a now¹ sal¹, jednoczeᔰnie
³¹cz¹cy salê z przestrzeni¹ miasta i s¹siaduj¹cym parkiem.

Transparentny charakter architektury obiektu dobrze wspó³gra
z historyczn¹ zabudow¹. Elewacje boczne zostaj¹ os³oniête
subteln¹ form¹ ¿aluzji z ciêgien stalowych, które stanowi¹
reminiscencjê struktury fali dកwiêkowej.

Wnêtrze g³ównej sali koncertowej zosta³o rozwi¹zane jako
za³o¿enie typu „vineyard” z uk³adem tarasowym oraz
zawieszonymi w przestrzeni balkonami w uk³adzie
symetrycznym. Przyjête za³o¿enie akustyczne, opracowane
indywidualnie dla tego projektu przez londyñskiego
konsultanta akustyki, polegaj¹ce na systemie ruchomych
elementów sufitu i wspó³graj¹cych z nimi ekranami
akustycznymi, pozwala na elastyczne dostosowanie warunków
ods³uchu do ró¿nych typówkoncertów.

Integraln¹ czêᔰci¹ placu jest zewnêtrzny amfiteatr wraz z
kawiarni¹. Forma nowoprojektowanego budynku jest
konsekwencj¹ czytelnego uk³adu funkcjonalnego. Budynek sali
koncertowej mo¿na podzieliæ na dwie strefy: foyer od strony
po³udniowej otwieraj¹ce siê na plac oraz zaplecze od pó³nocy.

W tego typu obiekcie kluczowe jest zapewnienie odpowiednich
powi¹zañ funkcjonalnych wewn¹trz budynku. Sala zosta³a
czêᔰciowo zag³êbiona w gruncie, aby u³atwiæ komunikacjê i
ograniczyæ jej wysokoᔰæ. Usytuowanie na jednym poziomie sali
prób, g³ównej sceny sali koncertowej oraz magazynów
zaplecza u³atwia u¿ytkowanie. ᔠwiat³o naturalne umiejêtnie
penetruj¹ce do wnêtrza tej przestrzeni rozjaᔰnia foyer
podziemnych kondygnacji.

lokalizacja:
autor:

wspó³praca:
inwestor:

powierzchnia:
projekt:

Ingarden Ewy Architekci, wspó³praca Horizone Studio



Kowale k. Gdañska
HORIZONE studio
Super Krak S.A.
ok. 55 ha
2012r

Koncepcja zagospodarowania obszaru P.H. Kowale zosta³a
przygotowana w oparciu o ideê stworzenia parku handlowo-
us³ugowego o maksymalnie szerokim wachlarzu dostêpnych
typów us³ug i wysokiej jakoœci urbanistycznej.
Zgodnie z ¿yczeniem inwestora jego cech¹ charakterystyczn¹
ma byæ dodatkowo rozbudowany program rekreacyjny (sport +
rozrywka).

Koncepcja zak³ada, ¿e zespó³ rozwijaæ siê bêdzie wzd³u¿
g³ównej osi kompozycyjnej wschód-zachód, któr¹ stanowi
zewnêtrzny pasa¿ pieszy, ³¹cz¹cy komunikacyjnie i
funkcjonalnie poszczególne elementy za³o¿enia. Ten swoisty
„krêgos³up” spina obszar i nadaje centrum handlowemu
miejsk¹ jakoœæ tkanki, uzyskuj¹c przyjazne wnêtrza i pierzeje.

W jego punkcie centralnym, w pobli¿u zielonego terenu
rekreacyjnego, zosta³ zaprojektowany plac po³¹czony z
wejœciami do kina i galerii handlowej. Wzd³u¿ pieszego deptaka
przewidziano witryny dwustronnie dostêpnych sklepów galerii
handlowej, wyjœcia kasowe, wyjœcia g³ównych ci¹gów komuni-
kacyjnych galerii i pojawiaj¹c¹ siê w okresie letnim ma³¹
gastronomiê.

Lokalizacja obiektów nowego centrum handlowo-
us³ugowego, jego po³¹czeñ komunikacyjnych oraz funkcjo-
nalnoœæ terenu zielonego bierze pod uwagê planowane w
przysz³oœci s¹siedztwo nowych terenów mieszkaniowych - w
ten sposób przyszli mieszkañcy bêd¹ mieli ³atwy dostêp do
us³ug i programu rekreacyjnego, zaœ park handlowy pozyska
nowych klientów.

Ca³oœæ wyposa¿ono w przyjazny system komunikacyjny,
zarówno dla zmotoryzowanych, pieszych, rowerzystów, jak i
dla dostawy. Uk³ad urbanistyczny przewiduje nie tylko
wygodne  parkowanie  na  obwodzie  za³o¿enia,  ale  równie¿
³atwe i przyjazne przemieszczanie siê pomiêdzy
poszczególnymi zespo³ami.

Uk³ad jest niezwykle elastyczny pod wzglêdem realizacyjnym.
Daje mo¿liwoœæ swobodnego decydowania o ulokowaniu
poszczególnych funkcji w czasie jego komercjalizacji i pozwala
na logiczne etapowanie. Wy³¹czanie i w³¹czanie
poszczególnych kubatur, ich rozbudowa lub nadbudowa o
kolejne kondygnacje odbywaæ siê mo¿e bez uszczerbku dla
jakoœci architektonicznej i urbanistycznej za³o¿enia, jak i bez
uszczerbku dla jego funkcjonalnoœci.

lokalizacja:
autor:

inwestor:
powierzchnia:

projekt:

Park Handlowy “Kowale” k. Gdañska

Wariant 1 - 55ha

Wariant 2 - 38ha



Kraków, ul. Kopernika

HORIZONE Studio (Kraków)

Urz¹d Miasta Krakowa
ca. 83 ha
190 000m
2010 r

konsorcjum biur
BIG-Städtebau (Kronshagen)

Pysall Ruge Architekten (Berlin)

2

HORIZONE Studio, BIG-Städtebau, Pysall Ruge Architekten
Studium urbanistyczne rejonu ul. Kopernika, Kraków

lokalizacja:
autorzy

inwestor:
teren opracowania:

powierzchnia:
projekt:

:
W zwi¹zku z planamiprzeniesienia klinik medycznych,w 2010r.
zosta³ rozpisany kon kurs urbanistyczny na nowe
zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Kopernika. Teren
opracowania o powierzchni ok. 80 ha, zlokalizowany jest w
centrum Krakowa, pomiêdzy Starym Miastem a nowymi
obiektami u¿ytecznoᔰci publicznej przy al. Powstania
Warszawskiego. Szczególnego znaczenia miejscu nadaje
obecnoᔰæ historycznych obiektów oraz s¹siedztwo ogrodu
botanicznego. Zadaniem projektowym by³o zdefiniowanie
nowych funkcji terenu, sposobu jego rewitalizacji, okreᔰlenie
wielkoᔰci zabudowyoraz powi¹zaniez miastem.

W wyniku analiz, projekt proponuje podzia³ na kilka stref
funkcjonalnych oraz kombinacjê dwóch typologii zabudowy:
od stronyg³ównych ulicuzupe³nieniewolnostoj¹cychbudynków

publicznych o nowe o podobnej funkcji, a w czêᔰci wewnê-
trznej obszaru zabudowê mieszkaln¹ z us³ugami w parterze,
zakomponowan¹ w formie kwarta³ów z wewnêtrznymi
dziedziñcami-ogrodami.

Krêgos³upem ca³ego za³o¿enia, ma byæ wielkomiejski, linearny
park, który ma po³¹czyæ dwa s¹siednie fragmenty miasta oraz
spe³niaæ funkcje rekreacyjne. Lokalnym centrum obszarubêdzie
wielofunkcyjny plac, zaprojektowany wokó³ zrewitalizo-
wanego historycznego budynku, który otrzyma³by funkcje
handlowe z kawiarniami i ma³¹ gastronomi¹.

Koncepcja zak³ada etapowanie i podzia³ ca³ego terenu na
dzia³ki,któreby³ybyzainwestowaneprzezinwestorówprywatnych
oraz publicznych, w tym miasto.

Jednymi z g³ównych za³o¿eñ koncepcji by³o:
- stworzenie mo¿liwie pe³nej i zró¿nicowanej lokalnej struktury
funkcjonalnej, spe³niaj¹cej wszystkie podstawowe potrzeby
mieszkañców i u¿ytkowników (obiektydrobnego handlu, us³ug,
gastronomii, kultury, sportu,opieki nad dzieæmi, miejsc pracy),
- stworzenie struktury pozwalaj¹cej na elastyczne jej korekty w
przysz³oᔰci,
- zdefiniowanie miejsc o ró¿nym charakterze i indywidualnej
to¿samoᔰci oraz .

Projekt zosta³ opracowany zgodnie z zasadami budownictwa
zrównowa¿onego i bierze pod uwagê tzw. zasadê potrójnej
odpowiedzialnoᔰci (tr iple responcibility).
W 2010r. otrzyma³ wyró¿nienie PLGBC Green Building Awards
w kategorii na najlepszy ekologiczny projekt.

hierarchicznykoncept komunikacyjny



Wroc³aw, Plac Nowy Targ

Urz¹d Miasta Wroc³awia
1,2 ha
350 m2 (pawilon)
10 000 m2 (parking podziemny)
2010 r

konsorcjum biur
BIG-Städtebau
HORIZONE Studio
Pysall Ruge Architekten

HORIZONE Studio, BIG-Städtebau, Pysall Ruge Architekten
Zagospodarowanie placu Nowy Targ Wroc³aw,

lokalizacja:
autorzy

inwestor:
teren opracowania:

powierzchnia:

projekt:

:
Nowy Targ od czasu swojego powstania w XIII wieku, by³
jednym z trzech najwa¿niejszych placów historycznego
Wroc³awia. W 2010 roku podjêto decyzjê o budowie pod nim
dwupoziomowego parkingu podziemnego. Tematem
konkursu by³ projekt nowej aran¿acji placu, uwzglêdniaj¹cej
historyczny kontekst oraz nowe potrzeby i funkcje. Dodatkowo
Miasto zaplanowa³o w tym miejscu powstanie pawilonu z
informacj¹ turystyczn¹.

Aby skutecznie doprowadziæ do przywrócenia dawnego ¿ycia i
rangi tego miejsca, koncepcja zak³ada oprócz podniesienia
jakoᔰci architektonicznej placu tak¿e nowe zdefiniowanie jego
funkcji oraz wprowadzenie aktywnoᔰci, które przyci¹gn¹
mieszkañców i odwiedzaj¹cych.

Jako nawi¹zanie do czasów dawnej ᔰwietnoᔰci, koncepcja
zak³ada, ¿e wzd³u¿ trzech g³ównych pierzei placu, na nowej
kamiennej posadzce, poprzez zastosowanie innego koloru
kamienia odwzorowane bêd¹ kszta³ty historycznych kamienic
otaczaj¹cych niegdyᔰ Nowy Targ. Kszta³t ten, pojawiaj¹cy siê na
posadzce niczym cieñ, podkreᔰlony bêdzie w nocy poprzez
liniowe oᔰwietlenie wkomponowane w bruk.

G³ównym elementem kubaturowym bêdzie przeszklony
parterowy pawilon miejski, zlokalizowany we wschodniej
czêᔰci, który oddziela plac od ruchu ko³owego s¹siedniej ulicy.
Szklane elementy elewacji uzupe³nione bêd¹ ok³adzin¹ z blachy
typu „Cor-Ten steel” oraz drewnianymi ¿aluzjami. Pawilon
mieᔰci trzy funkcje: informacjê turystyczn¹ powi¹zan¹ z
zag³êbion¹ w gruncie sal¹ projekcyjn¹, kawiarniê z ogródkiem

oraz kiosk po³¹czony z wyjᔰciem z parkingu podziemnego.

Na placu zaprojektowano te¿ system straganów, które po
z³o¿eniu spe³niaæ mog¹funkcje ³awek, fontannê usytuowan¹ w
miejscu dawnej studni oraz elementy ma³ej architektury.

Lokalizacja elementów na powierzchni placu pozwala na
maksymaln¹ elastycznoᔰæ w zaplanowaniu dwupoziomowego
parkingu podziemnego. Ich odpowiednie rozmieszczenie daje
mo¿liwoᔰæ organizowania ró¿nych wydarzeñ: koncertów,
ekspozycji plenerowych, kiermaszy oraz cotygodniowegotargu
¿ywnoᔰci¹, jak to mia³o miejsce przez szereg lat.

Odpowiednio zap rojektowane oᔰwietlenie podkreᔰla
geometriê placu oraz jego elementów.



Wiêckowice k Krakowa
HORIZONE studio

ok. 500 m
2012r

Inwestor prywatny
2

Dom jednorodzinny zosta³ zaprojektowany na rozleg³ej dzia³ce
po³o¿onej na po³udniowym stoku. W najbli¿szym s¹siedztwie
dzia³ki nie wystêpuj¹ zabudowania, a w okolicy dominuje niska
zabudowa jednorodzinna o tradycyjnej formie. Zgodnie z
wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, dom posiada dach dwuspadowy oraz
tradycyjne, jasne i naturalne, wysokiej jakoœci materia³y
wykoñczeniowe, jednak w nowoczesnej formie.

Aby jak najlepiej wkomponowaæ nowy obiekt w otaczaj¹cy
krajobraz ³¹k i ³agodnych wzniesieñ nadano mu horyzontaln¹
formê oraz wykoñczono lokalnym kamieniem o widocznym
poziomym podziale. Drewno zastosowane na elewacjach jak
równie¿ na zewnêtrznych ¿aluzjach prze³amuj¹ i ocieplaj¹
surowoœæ formy.

przed³u¿eniem jest zewnêtrzny, drewniany taras w ogrodzie o
po³udniowej ekspozycji. W dwóch skrzyd³ach odchodz¹cych od
g³ównego korpusu budynku mieszcz¹ siê prywatne
pomieszczenia sypialni i ³azienek oraz pokój muzyczny.
Ulokowanie sypialni na koñcach skrzyde³ budynku pozwoli³o na
wygospodarowanie tarasów po³¹czonych z wnêtrzem. Aby
stopniowaæ dostêp do poszczególnych stref zastosowano
szereg drzwi przesuwnych na ca³¹ wysokoœæ pomieszczenia,
które otwarte kryj¹ siê w œcianach dzia³owych.
Ca³oœæ uzupe³nia tarasowe ukszta³towanie ogrodu i
wprowadzenie ciekawych zabiegów przestrzennych w
zagospodarowaniu dzia³ki.

Du¿e przeszklenia, szczególnie fasada od strony ogrodu,
wpuszczaj¹ do wnêtrza domu œwiat³o oraz otwieraj¹ go na
otoczenie. Integracjê z zieleni¹ pog³êbia zielony taras nad
parterem, poroœniêty nisk¹ roœlinnoœci¹, bylinami i kwiatami.

Na formê budynku sk³adaj¹ siê dwa elementy, podkreœlone
innymi materia³ami: horyzontalny, mieszcz¹cy du¿y parter oraz
wertykalny, nakryty dwuspadowym dachem, kryj¹cy living
room z otwart¹ antresol¹, na któr¹ prowadz¹ wspornikowe,
minimalistyczne schody.

Zgodnie z sugesti¹ Inwestora, wiêkszoœæ pomieszczeñ zosta³a
zlokalizowana na parterze. Wejœcie od strony pó³nocnej, ukryte
za œcian¹ kurtynow¹ prowadzi do holu, a nastêpnie do strefy
dziennej z du¿ym salonem i aneksem kuchennym, której

lokalizacja:
autor:

inwestor:
powierzchnia:

projekt:

Dom w Wiêckowicach k. Krakowa



Rezydencja pod Krakowem, Lusina

W ramach zagospodarowania terenu wokó³ domu
zaproponowano uk³ad drewnianych tarasów, ¿wirowych
ᔰcie¿ek, podjazd do gara¿u oraz nawierzchnie trawiaste,
czêᔰciowo w postaci zielonego stropodachu nad gara¿em.

Od strony drogi dojazdowej zosta³y zaprojektowane
umocnienia nasypu w postaci muru oporowego
zintegrowanego z pe³nym ogrodzeniem z kamiennych
gabionów nawi¹zuj¹cych sw¹ kolorystyk¹ i charakterem do
elewacji budynku.

Na ᔰcianach zewnêtrznych zastosowano wysokiej klasy
materia³y o stonowanej naturalnej kolorystyce.

Budynek po³o¿ony jest w miejscowoᔰci Lusina pod Krakowem,
bêd¹cej atrakcyjnym miejscem dla osób pracuj¹cych w mieᔰcie
preferuj¹cych jednak styl ¿ycia bli¿ej natury z dala od miejskiego
zgie³ku.

Zaprojektowany dom jest budynkiem wolnostoj¹cym,
jednorodzinnym, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz
u¿ytkowym poddaszu. Ma formê dwóch bliកniaczych
modu³ówmieszkalnych.

Horizone Studio na ¿yczenie inwestora wykona³o indywidualny
projekt elewacji zewnêtrznych budynku oraz projekt
zagospodarowania terenu wokó³ obiektu.

Elewacje wykoñczono dwoma materia³ami: cienkimi p³ytami
elewacyjnymi z fibrobetonu w kolorze ciemno szarym oraz
blach¹ tytanowo-cynkow¹.

W przestrzeniach pokrytych p³ytami fibrobetonowymi, do
elewacji przymocowane s¹ panele z ¿aluzjami sta³ymi i
ruchomymi.
¯aluzje wykonane s¹ z listew drewnianych mocowanych
horyzontalnie.

Lusina k. Krakowa
HORIZONE studio
Inwestor prywatny
378 m.
2010 r

2

lokalizacja:
autor:

inwestor:
powierzchnia:

projekt:



Kraków, ul. Pylna
HORIZONE studio
Inwestor prywatny
142 m
2010 r

2

Dom jednorodzinny, Kraków

Dom jednorodzinny zosta³ zaprojektowany
atrakcyjniejszych dzielnic mieszkaniowych

Krakowa.

Budynek zlokalizowany jest na niedu¿ej dzia³ce w terenie luកno
zabudowanym g³ównie przez tradycyjne domy jednorodzinne
przekryte dachami.

Najtrudniejszym wyzwaniem projektu okaza³o siê takie
rozplanowanie pomieszczeñ na bardzo ograniczonej
przestrzeni ¿eby dom móg³ dzia³aæ funkcjonalnie i by³ przyjazny
dla jego u¿ytkowników..

Aby nie zaburzaæ lokalnego charakteru miejsca bry³a
zaprojektowanego domu nawi¹zuje do

na Woli Justowskiej
jednej z naj

okolicznej zabudowy.

Jest to budynek jednokondygnacyj ny, z poddaszem
mieszkalnym, przekryty dwuspadowym dachemwykoñczonym
w tensam sposóbjak jego elewacjê.
Z tradycyjn¹ bry³¹ budynku kontrastuj¹ wysokiej jakoᔰci
nowoczesne w materia³y wykoñczeniowe.

osadzonych w drewnianychramach,

Wszystkie elewacje oraz powierzchnia dwuspadowego dachu
zosta³y ob³o¿one blach¹ tytanowo-cynkow¹ w uk³adzie
horyzontalnym. Powsta³¹ w ten sposób jednorodn¹ bry³ê
rozcinaj¹ otwory niesymet rycznie rozmieszczony ch,

przeszkleñ.

Cokó³ budynku zosta³ cofniêty w stosunku do p³aszczyzn ᔰcian
zewnêtrznych nadaj¹c lekkoᔰci bryle i odcinaj¹c zieleñ trawnika
od metalicznego koloru ᔰcian.

Dom zdaje siê “lewitowaæ “ nad powierzchni¹ dzia³ki co
podkreᔰla nadwieszony nad terenem zewnêtrzny taras
okalaj¹cy po³udniowy naro¿nik budynku.

Dodatkowej dramaturgii nadaje horyzontalne rozciêcie
naro¿nika budynku przez okno w kuchni od strony wjazdu na
dzia³kê.
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Koncepcja nowej siedziby firmy Robobat powsta³a na dzia³ce
zlokalizowanej na wschodnich obrze¿ach gminy Balice, oko³o
5.5 km od centrum Krakowa. Przez pó³nocny naro¿nik dzia³ki
przep³ywa rzeczka M³ynówka nadaj¹ca dzia³ce dodatkowej
atrakcyjnoᔰci.

Na terenie tym istnia³ kiedyᔰ m³yn wodny. Czêᔰæ jego
zabudowañ, które przetrwa³y do dnia dzisiejszego, wraz z
góruj¹cym nad ca³oᔰci¹ ceglanym kominem, zosta³a
zaadaptowana w projekcie.

Nowy budynek o funkcji biurowej zosta³ zaprojektowany jako
kontynuacja istniej¹cego, starego budynku mieszcz¹cego m³yn.
W charakterystycznym obiekcie starego m³yna, który ma byæ
poddany rewitalizacji, ulokowano nowoczesne biura zarz¹du.

Budynek biurowy, Kraków - Balice

Transparentny ³¹cznik zespala istniej¹cy budynek z
nowoprojektowan¹ czêᔰci¹ konferencyjn¹. Przeszklona strefa
przejᔰciowa stanowi element “transformuj¹cy stare w nowe”.

Zarówno czêᔰæ przeszklonego ³¹cznika jak i wychodz¹ca z niej
forma budynku przekryte s¹ dwuspadowymi p³aszczyznami
zadaszenia, które nastêpnie p³ynnie przechodz¹ do p³askiego
stropodachu aby na zakoñczeniu ³ukowatej bry³y budynku
powróciæ ponownie do formy dwuspadowej.

Rzut budynku ma kszta³t podkowy, akcentuj¹cy centralny,
wewnêtrzny dziedziniec uformowany wokó³ starego ceglanego
komina.

Na ³uku, wyp³aszczona czêᔰæ budynku zosta³a nadwieszona
nad zamykaj¹cym dziedziniecbasenem wodnym. Ma on oprócz
funkcji rekreacyjnej pe³niæ zarazem funkcjê zbiornika
retencyjnego zbieraj¹cego nadmiar wody z powierzchni
parkingów.

Jednym z wyzwañ projektowych by³o zaprojektowanie
budynku ekologicznego spe³niaj¹cego wytyczne budownictwa
zrównowa¿onego. Projekt zak³ada wykorzys tanie turbin
wodnych napêdzanych nurtem przep³ywaj¹cego przez
naro¿nik dzia³ki strumienia.
Woda ze strumienia wykorzystana zosta³a równie¿ do
naturalnegosystemu ch³odzenia przestrzeni biurowych.

HORIZONE studio
2010 r
Robobat
ok. 2500m2

Kraków - Balice
HORIZONE studio
Robobat Poska Sp. z o.o.
ok.1800m
2011 r
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Budynek biurowo-mieszkalny Ericpol, Kraków

HORIZONE studio
2010 r
Ericpol
Budynek A-819,27 m2, Budynek B-1172,65 m2
142 m2
budynek parkingowy

Kraków, ul. Madaliñskiego
HORIZONE studio
Ericpol Telecom
ok. 2 500 m
2010 r

2

Koncepcja obejmuje przebudowê zlokalizowanej w rejonie
krakowskich Dêbnik, pochodz¹cej z pocz¹tku XX w. kamienicy
oraz dobudowê do niej nowego 4-kondygnacyjnego skrzyd³a.
Inwestor zak³ada podniesienie standardui stniej¹cego budynku,
nadanie mu funkcji biurowo-mieszkalnej i wykorzystanie
potencja³u dzia³ki, który jest zwi¹zany z atrakcyjn¹ lokalizacj¹
przy bulwarach Wis³y.

Zadaniem k oncepcji by ³o sprawdzenie potencja³u
inwestycyjne go terenu, respektuj¹c ego wytycz ne
urbanistyczne a tak¿e logiczne zdefiniowanie funkcji, maj¹c na
uwadze zachowanie mo¿liwie du¿ej elastycznoœci obiektu
przeznaczonego na wynajem.
Nowe skrzyd³o dobudowane do istniej¹cego obiektu
pozwoli³oby na wype³nienie obecnej dziury urbanistyczne j

pomiêdzy

ten sposób
lokal e by³yby najbardziej atrakcyjnym elementem
nieruchomoœci, z imponuj¹cym widokiem na zakole Wis³y i
pobliski zamek na Wzgórzu Wawelskim.

istniej¹cymi budynkami s¹siednimi, tworz¹cymi
obecnie nienaturalny uskok dwóch linii zabudowy.

Projekt zak³ada podzia³ istniej¹cej czêœci obiektu na 3 funkcje:
sklepy lub lokale us³ugowe na parterze, lokale biurowe i
mieszkalne na 1-3 piêtrze oraz przebudowê strychu na wygodny
penthouseposiadaj¹cy dostêpdo indywidualnego tarasu.

Wykorzystuj¹c istniej¹c¹ œcianê szczytow¹ s¹siedniej kamienicy
projekt propo nuje dobudo wê do nie j nowego
pó³toratraktowego skrzyd³a o funkcji mieszkalnej z mo¿liwoœci¹
aran¿acji czêœci na funkcjê biurow¹. Powsta³e w

Mimo ograniczonej wielkoœci dzia³ki, projekt zak³ada
usytuowanie na niej 8 miejsc parkingowych dla najemców.
Parking zlokalizowano w miejscu obecnego podwórka.
Korzystaj¹c z faktu, ¿e korona s¹siednich wa³ów rzeki
wyniesiona jest do poziomu 1 piêtra, przekryto go zielonym
zadaszeniem z owalnymi otworami wpuszczaj¹cymi œwiat³o i
pozwalaj¹cymi na naturaln¹ wentylacjê.

Dla odró¿nienia starej czêœci kamienicy od nowego skrzyd³a,
za³o¿ono odmienny wyraz architektoniczny ka¿dej z nich. O ile
wyremontowana elewacja zak³ada pozostawienie tradycyjnego
uk³adu okien, o tyle fasada nowej czêœci by³aby wype³niona
wielkoformatowymi oknami na ca³¹ wysokoœæ pomieszczeñ.
Pozwoli to na dostêp du¿ej iloœci œwiat³a dziennego do wnêtrz
orazotworzywnêtrza naatrakcyjnywidok wkierunkuWis³y.
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Kielce
HORIZONE studio
Politechnika ᔠwiêtokrzyska
ok.. 10 000m
2011 r

2

Za³o¿eniem koncepcji urbanistycznej by³o zdefiniowanie
g³ównej osi, bêd¹cej nie tylko g³ówn¹ promenad¹ spacerow¹
³¹cz¹c¹ akademiki z budynkami dydaktycznymi, ale przede
wszystkim krêgos³upemca³ego za³o¿enia.

Wzd³u¿ tej osi rozlokowane s¹ istniej¹ce budynki Politechniki
oraz tereny potencjalnych przysz³ych inwestycji. W tak
zdefiniowany rytm wpisany zosta³ równie¿ nowoprojektowany
budynek Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsiêbiorczoᔰci i
Us³ug Administracyjnych.

Od strony ulicy Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego zaprojektowano
obszerny plac jako wspóln¹ przestrzeñ wejᔰciow¹ dla
budynków istniej¹cej Biblioteki G³ównej, Rektoratu oraz
nowego obiektu.

Pierwszy blok o przewadze funkcji biurowej mieᔰci: inkubator
przedsiêbiorczoᔰci, centrum ochrony w³asnoᔰci intelektualnej
oraz centrum us³ug administracyjnych uczelni.
W drugim bloku zlokalizowano centrum konferencyjne z
pomieszczeniami towarzysz¹cymi i gastronomi¹.

G ³ów nymi e l em enta m i kon s t rukcy jn ym i bêd¹
wielkoformatowe kratownice umieszczone w p³aszczyznach
ᔰcian zewnêtrzny ch. Stropy w czêᔰci nadziemnej
zaprojektowano jako zespolone z³o¿one z lekkich p³yt
stropowych i belek kratowych. Wykorzystanie efektu
zespolenia umo¿liwia uzyskanie rozwi¹zania oszczêdnego oraz
ograniczaniezbêdn¹ wysokoᔰæ konstrukcyjn¹ stropów.

Kszta³t placu uformowany zosta³ w postaci litery „L”,
prowadz¹c w stronê g³ównej osi pieszej przez otwarty
dziedziniec nowoprojektowanego Centrum. Czêᔰciowo
podciêty na dwóch dolnych kondygnacjach budynek zosta³
pomyᔰlany jako nowa „brama” do zespo³u uczelni.

Dwa prostopad³oᔰcienne bloki dolnych kondygnacji ideowo
powtarzaj¹ rytm skrzyde³ najstarszych budynków politechniki.
Górne kondygnacje zosta³y po³¹czone ze sob¹, tworz¹c
najbardziej racjonalny rzut.

Nowy budynek zosta³ podzielony na dwa bloki funkcjonalne,
do których prowadz¹ dwa niezale¿ne wejᔰcia z dziedziñca.

Rozbudowa Politechniki ᔠwiêtokrzyskiej, Kielce
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Centrum Handlowe Nico, Modlnica

Zgodnie z za³o¿eniem inwestora, projekt zak³ada stworzenie
nowoczesnego oblicza, istniej¹cej od lat 90-ych bry³y centrum
handlowego Nico w miejscowoᔰci Modlnica pod Krakowem.
Teren inwestycj i znajduje siê w obrêbie wêz³a komunikacyjnego
przy zjeកdzie z autostrady A4 w kierunku Krakowa.

Horizone Studio zaprojektowa³o nowy obiekt w formie
wolnostoj¹cej elewacji zewnêtrznej w dobudowie do
istniej¹cego budynku.

Nowa wolnostoj¹ca elewacja
frontowa zosta³a zaprojektowana

D¹¿eniem projektu by³a maksymalna
neutralnoᔰæ wygl¹du i nie wchodzenie w konflikt z zastanym
kontekstem miejsca.

Architektura nowej fasady jest propozycj¹ wspó³czesnych
rozwi¹zañ projektowych.

w dostawieniu do istniej¹cej

Stonowanemu, utrzymanemu w jasno-szarym odcieniu
ekranowi nowej elewacji zosta³ przeciwstawiony dynamiczny
element zadaszenia strefy wejᔰciowej. Wznosz¹cy siê w stronê
zachodni¹ asymetryczny daszek o przekroju trójk¹ta, oraz
przekryta nim ᔰciana istniej¹cego podcienia wejᔰciowego
zosta³y wy³o¿one p³ytami HPL o charakterystycznym, ¿ywym
pomarañczowymkol orze.
Stworzona w ten sposób forma nadaje dynamizmu statycznej
p³aszczyកnie ekranu fasady.

W górnej czêᔰci elewacji umieszczono rz¹d opraw
oᔰwietleniowych podᔰwietlaj¹cych j¹ równomiernie po
zapadniêciuzmroku.

Poprzez sw¹ prost¹ formê stanowi
uspokojenie istniej¹cej rozcz³onkowanej bry³y budynku.

Nowa elewacja ma kszta³t czêᔰciowo transparentnego ekranu
powsta³ego z nieregularnego rozmieszczenia p³yt elewacyjnych
typu HPL. Powsta³y w ten sposób powtarzaj¹cy siê rytm
przypomina szachownicê.

W przerwach pomiêdzy p³ytami przeᔰwituje istniej¹ca czêᔰæ
bry³y centrum handlowego. Elewacje starego budynku zosta³y
pomalowane na ciemno-szary kolor tworz¹c t³o dla nowo
projektowanej struktury.
Dziêki faktowi, ¿e prawie 40 procent powierzchni fasady
stanowi pustka powietrzna, zmniejszono problemy z parciem
wiatru oraz ograniczono koszt fasady.

bry³y centrum handlowego.Modlnica k. Krakowa
HORIZONE studio
Nico Polska Sp. z o. o.
2011 r.
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