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Mamy energię
na więcej!

Entuzjaści, czerpiący
energię z pasji. Poszukiwacze nowych inspiracji.
Głodni wrażeń zapaleńcy.
Indywidualiści z potrzebą
dzielenia się wiedzą
i kompetencjami. Liderzy
z umiejętnościami pracy
w grupie. To właśnie tacy
ludzie tworzą Balmę. Mamy
szczęście do niezwykłych
pracowników.

Wszystko
dzięki pasji
Balma przeszła drogę od projektowania
mebli biurowych do holistycznego
myślenia o architekturze przestrzeni
biznesowej. Nigdy jednak nie zapominamy, że tworzymy dla ludzi. Dlatego
w centrum zawsze stawiamy człowieka
i jego styl pracy. Dobrze zaprojektowana
przestrzeń biurowa rozbudza kreatywność
i wpływa na efektywniejszą pracę
zespołową. Wiemy o tym doskonale
– sami jesteśmy zespołem pasjonatów.

Nasi pracownicy dają z siebie wszystko. Dzięki nim powstają absolutnie
nietuzinkowe projekty i zupełnie innowacyjne rozwiązania. Skąd biorą
energię do działania? Każdy ma swój sposób na doładowanie akumulatorów.
Wśród nas są miłośnicy kolarstwa górskiego, nurkowania, narciarstwa,
wspinaczki i maratończycy. Każdy dzień w towarzystwie tak niezwykłych
ludzi to okazja do poszerzenia swoich horyzontów. Czy może istnieć bardziej
inspirujące środowisko pracy?

Passion
Wszystkie nasze produkty powstają z pasji do dobrego designu

Michał Balcerkiewicz
Prezes Zarządu
CEO

Nic nie satysfakcjonuje bardziej niż sytuacja, w której pasja i zaangażowanie
zostają docenione. Praca w Balmie daje ten komfort. Nasze innowacyjne
podejście do architektury przestrzeni biznesowej zdobywa uznanie i nagrody.
Spośród nich warto wymienić choćby prestiżową Red Dot Design Award,
z której jesteśmy bardzo dumni. Otrzymaliśmy ją za wyjątkowy design
stołów H2 autorstwa Piotra Kuchcińskiego, jednego z czołowych polskich
projektantów. Każda nominacja czy wyróżnienie jest dla nas niezwykle ważne,
a przy tym szalenie mobilizujące.
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Biuro, które
się opłaca
Biuro to strategiczne miejsce dla rozwoju firmy.
Aż dziwne jak często zapomina się o jego kolosalnym wpływie na osiągane wyniki. To tutaj powstają
idee, plany, tu wdraża się projekty, rozmawia
z klientami, inwestorami i nawiązuje kontakty
biznesowe. Każdy kolejny etap rozwoju firmy to
zazwyczaj rozwiązania wspólnie wypracowane
w biurowej przestrzeni. Dlatego tak istotna jest
panująca w firmie atmosfera, aby była inspirująca
i mobilizująca, warto pochylić się nad kwestią
organizacji miejsca pracy.

Think
Pro!

Wzornictwo biurowe to nie tylko możliwość przebywania w atrakcyjnych
wizualnie wnętrzach. Dzięki autorskiej filozofii Think Pro rozwiązania
Balmy realnie wpływają na podniesienie efektywności pracy. Tworzymy
przestrzenie dla biznesu, w których estetyka spotyka funkcjonalność.

Nad idealną przestrzenią biurową zastanawiali się
architekci, projektanci, ale także psychologowie,
socjologowie i antropolodzy kultury. Think Pro
powstało na przecięciu tych nauk i odpowiada na
potrzeby użytkowników projektowanych przez nas
biur. Ale to, co zdecydowanie przekonuje do Think Pro,
to podparcie teoretycznej części badawczej
praktycznym zyskiem. Bo liczby nie kłamią – dobra
organizacja pracy biurowej to inwestycja, która nie
tylko się zwraca, ale przynosi dodatkowe korzyści.

Filozofia Think Pro jest wynikiem wielu lat
naszego doświadczenia i zawiera w sobie aż trzy
perspektywy: inwestora (PRO BIZNES), użytkownika
(PRO KLIENT) i przestrzeni (PRO DESIGN).
Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu na zagadnienie
wzornictwa biurowego możemy na nowo zdefiniować
miejsce pracy i nadać mu nowe znaczenie.
W Balmie jesteśmy przekonani, że sposób zaaranżowania przestrzeni, wkomponowane meble i dodatki,
bardzo silnie wpływają na rezultat podjętych w takim
miejscu działań. Uważamy wręcz, że dobrze urządzone biuro może być najważniejszym narzędziem
pracy i fundamentem sukcesów.
Think Pro przynosi realne zyski dla każdej, zaangażowanej strony, wzmacniając wszystkie trzy filary,
na których się opiera. Podnoszenie wydajności
pracy, dzięki rozwiązaniom Balmy, nie jest procesem
bezdusznym. Punktem wyjścia naszej filozofii jest
człowiek – badamy jego styl pracy, wyczuwamy
jego temperament, realizujemy jego potrzeby.
Przestrzeń dopasowujemy do ludzi – nie na odwrót.
To nas wyróżnia i to przynosi efekty.

Wzrost efektywności marzy się każdemu pracodawcy. Szybsza, lepsza, wydajniejsza praca to
gwarancja dotrzymania terminów, cięcie kosztów
i czysty zysk dla firmy. Jednak, aby podnieść
poziom efektywności należy przede wszystkim
zrozumieć i wspierać potrzeby pracowników.
Człowiek to nie maszyna, dlatego z wielką uwagą
trzeba stworzyć mu komfortowe, sprzyjające
rozwojowi środowisko, przyjazną przestrzeń
ułatwiającą pracę. Projektowanie takich biur jest
misją Balmy.
Ludzie tworzą wartość firmy, dlatego to na nich
skupiamy się przede wszystkim. Nasze rozwiązania
nakręcają pracę zespołów, nie ograniczają możliwości indywidualnych pracowników i inspirują do
działania, odpowiadając dynamice funkcjonowania
poszczególnych ludzi, działów czy całych instytucji.

Anna Śmieszek-Markuszewska
Dyrektor ds. Marketingu
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W Balmie współpracujemy z najlepszymi projektantami.
Każdy mebel stworzony na potrzeby Think Pro zaczyna
się wraz z myślą, która odpowiada naszej filozofii i podejściu
do zagadnienia pracy biurowej. Gdy idea jest gotowa,
projekt ewoluuje, aż powstanie konkretny produkt –
najlepszy mebel do pracy.

Meble Balmy dostosowujemy do stylów pracy.
Tak powstały biurka uwalniające ludzki potencjał,
które pomagają odpowiednio zaaranżować
przestrzeń i zaprojektować własny sukces.
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Natura jest ważnym elementem
we współczesnym designie,
a wzornictwo biurowe powinno
czerpać z niej garściami. Takie
inspiracje pozytywnie wpływają
na zdrowie fizyczne i psychiczne,
a pracownicy funkcjonujący
w otoczeniu zieleni i naturalnych
surowców czują się szczęśliwsi.
Dlatego Balma stawia na naturę!

Think pro

W Balmie pracują doświadczeni
specjaliści. Wieloletnia obecność
w branży oraz satysfakcja płynąca
z wykonywanej pracy sprawiają,
że nasi ludzie nie boją się żadnego
zadania, a każdy projekt traktują
jak nowe wyzwanie i przygodę.
Do dyspozycji naszych ekspertów
pozostają najlepsze światowe
rozwiązania używane przy
produkowaniu mebli.
Dostosowujemy przestrzeń do ludzi. Dlatego
nie cofamy się przed indywidualizowaniem oferty
i wykonywaniem niestandardowych zamówień.

www.balma.pl

Jeżeli wymaga tego sytuacja, a dotychczasowe
rozwiązania nie są wystarczająco efektywne –
proponujemy zupełnie nowe projekty. Wsłuchanie
się w potrzeby Klientów prowadzi do niezwykłych
odkryć i wyjątkowych realizacji. W Balmie wszystkich
pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko,
łączy jedno – pasja. Ten wspólny mianownik sprawia,
że dla naszych ludzi nie ma rzeczy niemożliwych.

W Balmie projektowanie przestrzeni biurowej
pojmujemy całościowo. Dlatego nie ograniczamy
się wyłącznie do mebli, ale w urządzanym wnętrzu
wyznaczamy także miejsce na zieleń. Ma ona
pozytywny wpływ na otoczenie, co potwierdziły
badania amerykańskiej agencji kosmicznej NASA
(Clean Air Study). Wynika z nich, że kilka roślin
wystarczy, by znacznie poprawić jakość powietrza
w pomieszczeniu. Z kolei badania University of
Michigan udowodniły, że dzięki obecności roślin
możemy poprawić naszą zdolność koncentracji
oraz zdolność zapamiętywania nawet o 20%.
W naszych projektach często sięgamy po meble
z naturalnych materiałów. Zdaniem neuropsychologów kształty organiczne i kolory natury mają
pozytywne działanie na ludzki mózg. Wygląda
na to, że mimo zaawansowanej technologii
w nowoczesnych biurach nie powinno zabraknąć
także wyraźnych akcentów ze świata przyrody.

Technology

Nature

Balma 2016

Akustyka

Materiały

Oświetlenie

W hałasie ludzie stają się nerwowi i łatwiej chorują.
Ponadto spada wydajność i zostaje utrudniony
kontakt z innymi. Pracując w przestrzeni typu open
space, konieczne jest odpowiednie dobranie mebli,
pomagające wydzielić strefy sprzyjające skupieniu
i zapewniające komfort akustyczny.

Nawet najlepszy projekt nie spełni swojego zadania,
jeżeli jego wykonanie będzie budziło zastrzeżenia.
Dlatego w Balmie ogromną wagę przykładamy
do każdego detalu, a przede wszystkim do
najwyższej jakości materiałów, których używamy
przy tworzeniu naszych mebli. Surowce, które
stosujemy podczas procesu produkcji odpowiadają
najbardziej surowym standardom jakościowym.

Ilość światła dostarczana do naszego organizmu ma
niebagatelny wpływ na to w jakiej jesteśmy formie.
A tym samym przekłada się na efektywność naszej
pracy. Dlatego oświetlenie w projektach Balmy
odgrywa bardzo ważną rolę.

W Balmie robimy wszystko, by chronić pracowników
przed niekorzystnym działaniem hałasu. Projektując
nasze wnętrza używamy materiałów absorbujących
dźwięk. Wprowadzamy deflektory akustyczne,
blendy oraz żaluzje akustyczne w szafkach
biurowych. Proponujemy ścianki działowe dla osób,
które siedzą naprzeciwko siebie oraz ścianki
mobilne, które dają możliwość dostosowywania
przestrzeni do własnych potrzeb. Dobrymi
rozwiązaniami w open space’ach są również „budki
telefoniczne”, „ciche pokoje” czy specjalne meble,
które tworzą akustyczną niszę.
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Wśród naszych dostawców komponentów,
znajdują się wyłącznie renomowane firmy
z wieloletnim doświadczeniem, takie jak: EGGER,
KRONOSPAN, REHAU, BLUM, HETTICH, GRASS,
LEHMANN czy HÄFELE.
Wśród wykorzystywanych przez nas materiałów
znajdują się: konglomerat, tkaniny dźwiękochłonne
oraz naturalne okleiny. Tak uważne dobieranie
surowców sprawia, że meble tworzone przez Balmę
są nie tylko piękne, ale także wytrzymałe i służą
przez długie lata.

Niezwykle istotna jest zarówno barwa, jak i natężenie
światła. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu możemy
wpływać na poziom odczuwanego zmęczenia.
Odgrywa to kluczową rolę podczas zimowych
miesięcy, gdy dostęp do naturalnego światła jest
ograniczony.
Projekt oświetlenia jest bardzo indywidualny i zależy
od architektury budynku, w którym znajduje się
firma. Zacienienie, niewielkie okna, a nawet ich brak
są istotnymi wykładnikami do zmiany podejścia
w kwestii oświetlenia. Balma stawia sprawy
w dobrym świetle – podejmujemy się nawet
najtrudniejszych zadań i robimy wszystko,
by sprostać wymaganiom Klientów.
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Mega

Trends
Mega trendy zmieniają świat. Jednym z nich jest powrót zieleni do biur. Design biura, w tym elementy zielone, ma
wpływ na samopoczucie, zdrowie i wydajność pracowników.

Think pro

www.balma.pl

O trendach
Nareszcie odchodzimy od pojęcia biura jako
poczekalni, w której mija nam czas, gdy akurat
nie możemy być w domu. Do szerszej świadomości
dociera fakt, że przebywanie w źle zaprojektowanych
wnętrzach nie pozostaje bez znaczenia dla naszego
samopoczucia.
W Balmie z radością witamy modę na dobrze
zaprojektowane, harmonijne wnętrza biurowe
i wraz ze swoimi Klientami dobieramy rozwiązania,
które odpowiadają ich potrzebom, a jednocześnie
są spójne z najnowszymi trendami w światowym
designie.

Think green
W tym co robimy jesteśmy ekspertami. Dlatego
jeżeli potrzebujemy pomocy – także zwracamy się
do najlepszych. Sondujemy branże, śledzimy
trendy, przewidujemy nadchodzące mody.
I współpracujemy z ludźmi, którzy podobnie
jak my trzymają rękę na pulsie.
W kwestii aranżacji i doboru roślin do naszych
salonów czy stoisk pomoc profesjonalnych florystów
jest nieoceniona. Z pracownią „KWIATY&MIUT” łączy
nas podobne wyczucie stylu: do klasycznych,
eleganckich rozwiązań lubimy dodać mocne,
kontrastowe roślinne detale, a czasami celowo
„uspokajamy” projektowane wnętrza. Balma wie,
jak ważna jest zieleń w przestrzeniach pracy,
a „KWIATY&MIUT” – jakie rośliny sprawdzą się
w nich najlepiej. Nasza kooperacja kwitnie!

Przygotowane przez nas wnętrza dają pole
dowolnym aranżacjom – świetnie sprawdzą
się przy indywidualnych zadaniach, jak i podczas
pracy zespołowej. Nie zapominamy także
o koniecznej regeneracji – w naszych projektach
biur wydzielone są przestrzenie, gdzie można
odciąć się od hałasu i zrelaksować pośród kojącej
obecności roślin.

Rozwiązania
Każda przestrzeń jest inna, dlatego wymaga
indywidualnego podejścia. W Balmie nie jesteśmy
oderwanymi od rzeczywistości teoretykami
– nasze rozwiązania są wysoko praktyczne.
Projektując miejsce pracy tak dobieramy meble,
materiały i roślinność, by idealnie sterować oświetleniem, wyciszyć niepotrzebny hałas, zamiast chaosu
wprowadzić poczucie komfortu, i w tak przyjaźnie
skonstruowanej przestrzeni móc uwolnić potencjał
pracowników. By to osiągnąć wybieramy najlepsze
materiały, wysokiej jakości surowce i nowoczesne
technologie. Śledzimy i czerpiemy inspiracje
z badań naukowych z zakresu ergonomii oraz
wszystkich innych dziedzin, które mogą wyjaśniać
mechanizmy efektywności pracowników.

Metamorfoza
w biurze
Jak nasze założenia działają w praktyce? O tym,
jak wiele może zmienić roślinność w miejscu
pracy przekonała się agencja MINIMA ADVERTISING
PEOPLE. Okazało się, że obecność zieleni nie tylko
wpłynęła na wymiar estetyczny ich biura, ale poprawiła
także jakość pracy oraz panującą atmosferę. Przed
wprowadzeniem roślinności wystrój biura był bardzo
surowy, zimny, a wręcz nieprzyjemny.
Obecnie agencja zmieniła się nie do poznania!
I to nie tylko wizualnie. Różnice czuć również
w panujących w biurze nastrojach. Pracownicy są
szczęśliwi z przeprowadzonych zmian i przyznają,
że praca wśród roślin dostarcza im wielu
pozytywnych bodźców do pracy. Klienci, którzy
od tej pory są chętnie zapraszani do biura również
nie kryją zachwytu. Dodatkowo podjęte kroki
sprawiły, że wnętrze stało się bardziej przytulne,
mniej formalne, gdzie po prostu miło jest spędzać
czas. To niesamowite, jak zieleń pozytywnie wpływa
na wszystkich.
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Well-being

&
Harmony

Balma produkuje systemy biurowe, które nie tylko są funkcjonalne
i estetyczne. Koncentracja na człowieku i jego potrzebach oraz stylu
pracy sprawiła, że nasze meble dbają o zdrowie fizyczne i kondycję
psychiczną użytkownika.

Think pro

W biurze spędzamy ogromną część naszego
dnia. Dzięki rozwiązaniom Balmy nasz „drugi dom”
nie musi być bezosobową halą, a przyjemną
i komfortową przestrzenią, która inspiruje
i mobilizuje do pracy. Balma daje wygodę,
a przy tym wyzwala efektywność. Nasze projekty
ułatwiają kontakt między pracownikami, pozwalają
stworzyć miłą atmosferę i poprawić nastrój w firmie.
Nagrodzone tytułem MUST HAVE 2016 biurka
z systemu Balma PLUS to przykład praktycznej
realizacji nowoczesnych trendów. Efekt współpracy
specjalistów z dziedziny zarządzania organizacją,
designerów i projektantów mebli biurowych

10

stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych
pracowników. Balma PLUS to więcej niż meble
– to narzędzia pracy nowoczesnych firm, które
zapewniają komfort użytkowania i realne zyski.

Ergonomia

Biurka regulowane elektrycznie w systemach
Balma PLUS mogą być sterowane za pomocą
aplikacji. Jeżeli wymaga tego sytuacja przy tym
samym biurku można pracować na siedząco,
a po podwyższeniu blatu – na stojąco, bez szkody
dla kręgosłupa! Długotrwałe, częste nachylanie się
nad biurkiem może fatalnie wpłynąć na nasze
zdrowie. Z Balmą PLUS mięśnie mogą odpocząć,
a ciało przyjąć naturalną pozycję.

Tworzymy meble systemowe. Zgodnie
z najnowocześniejszymi trendami pozwalają
one na dowolne kompilacje i aranżacje, przez
co świetnie sprawdzają się w open space’ach,
gabinetach, recepcjach czy sekretariatach.

www.balma.pl

Wygoda
Obecnie styl naszej pracy często się zmienia – i to
nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia! W jednej
chwili potrzebujemy miejsca, w którym możemy
się skupić i pobyć ze swoimi myślami sam na sam.
W drugiej – przedstawiamy swoje pomysły
współpracownikom, by za chwilę zespołowo
pracować nad ulepszeniem wypracowanych idei.
System Balma PLUS umożliwia pracę w dowolnym
stylu korzystając z tych samych mebli.
Biurka z systemu Balma PLUS mają regulowaną
wysokość. Są ze sobą kompatybilne – dlatego
świetnie łączą się tworząc duży stół do pracy
zespołowej.
Biurka zaopatrzone są w funkcjonalne organizery
oraz kanały kablowe, dzięki którym łatwo zachować
ład i porządek. Wszystko to sprawia, że doceniają je
coraz szersze kręgi pracowników, a ich praktyczność
i wygoda użytkowania nadają im nowy status – już
nie mebla, a wyjątkowego narzędzia usprawniającego
pracę.

Systemy Balmy projektowane są przez zespoły
ekspertów z najwyższą uwagą skupionych na
potrzebach użytkownika i za wartość nadrzędną
przyjmujących zasady ergonomii.
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