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Dziękujemy, że byliście z nami na ORGATEC 2022 

 

 

Miło nam, że poznaliśmy się na targach ORGATEC. Cieszymy się, że tegoroczna idea 

VANK spotkała się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Motto 

WELLBIOING odzwierciedla naszą drogę do dobrego samopoczucia użytkowników i 

naturalnego otoczenia we wnętrzach, które - jak się okazuje - jest dziś najbardziej 

potrzebne. Jest to też nasza nowa opowieść o bioekonomii, fotosyntezie i zielonych 

biurach przyszłości. Mamy nadzieję, że razem dalej będziemy ją opowiadać i tworzyć.  

 

Na stoisku w hali 8, zgodnie z tegorocznym mottem WELLBIOING, VANK oferował 

komfortowe miejsce spotkań́ i atmosferę zielonego, przyjaznego biura przyszłości. 

Ekspozycja obejmowała nowe konfiguracje rozwiązań akustycznych, możliwości 

personalizacji, zaskakujące formy z biomateriału i niezbędne dzisiaj funkcje mobilne 

gwarantujące zdolność do adaptacji. Stoisko VANK ilustrowało wszechstronność́ 

zrównoważonego projektowania wnętrz, podkreślonego przez kolory – biel oraz beż i 

zielenie jadeitu nawiązujące do wykorzystanych, ekologicznych materiałów.  

Biodesign dla Ciebie i dla planety  

Biurowy well-being został zaprezentowany poprzez wykorzystanie naturalnych 

materiałów takich jak VANK_BIO. Powstaje on dzięki nowoczesnej technologii 

wykorzystującej biokompozyt bazujący na włóknach lnu i konopi. Rośliny te w fazie 

wzrostu pochłaniają̨ CO2 z atmosfery i w procesie fotosyntezy przekształcają̨ go na 

biomasę. Biodesign to więc produkty o dużo mniejszym śladzie węglowym niż̇ inne meble 

biurowe. Dodatkowo bazują̨ na szybkorosnących roślinach włóknistych, które są̨ 

odnawialne w cyklu rocznym, nie wymagają̨ nawadniania i nawożenia, a dzięki naturalnemu 

pochodzeniu są̨ bezpieczne i przyjazne dla człowieka. VANK_BIO jest trwały                                          

i dźwiękochłonny. Jako typowy materiał porowaty wykonany z włókien łykowych, zawiera 

zróżnicowane kanały i zagłębienia, które umożliwiają̨ przenikanie fal dźwiękowych do 

struktury.  



 

 

Wykorzystanie zasobów odnawialnych jest ważnym środkiem do osiągniecia celu, jakim 

jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych prowadzących do zmian klimatycznych – 

jednego z największych zagrożeń́ dla środowiska naturalnego, społeczeństwa                                

i gospodarki. Proces eko-transformacji VANK i udział w rozwijaniu gospodarki cyrkularnej 

został doceniony przez jury konkursów Green Product Award 2022 i Iconic Design Awards 

2022 zdobywając najwyższy tytuł. Biodegradowalny VANK_PANEL_BIO sprawił, że VANK 

znalazł się również wśród finalistów nagrody Sustainability Award Design 2022.  

W Kolonii VANK zaprezentował stoisko zbudowane z paneli akustycznych VANK_BIO, które 

gwarantują̨ minimalistyczny, naturalny wygląd wnętrza. To połączenie wartości 

prośrodowiskowych i potrzeb dobrostanu zdrowotnego każdego człowieka. Dzięki 

organicznej teksturze materiału, kolorystyce i geometrycznym rytmie paneli we wnętrzu 

uzyskana jest harmonia.  

Miękkie, marszczone, pokryte welurem powierzchnie siedzisk i wysokich oparć kolekcji 

VANK_RING poprawiają̨ akustykę̨ współczesnych wnętrz biurowych, co ma wpływ 

samopoczucie obecnych w nich osób. Dzięki konstrukcji mebli sprzyjającej recyklingowi, 

wyjęte poduszki z foteli i pufów wypełnione pianka ̨ z odzysku, można używać́ jako poduszki 

medytacyjne. Wysokie formy barowe – sofa, stół i nowy hoker RING tworzą̨ okazję do 

komfortowych, nieformalnych spotkań́, tak pożądanych we współczesnych biurach.  

Nowe krzesła, fotele lounge i stoły VANK_PEEL wykończone naturalnym innowacyjnym 

fornirem dają̨ poczucie więzi z pierwotnym otoczeniem człowieka. Kolekcja powstała z 

troski o zasoby naturalne. Poprzez zastosowanie technologii oszczędzającej zużycie 

drewna, zostało zrealizowane założenie "reduce" zgodne z zasadami proekologicznego 

działania. 

Panele akustyczne VANK_BIO zaprezentowane zostały również na multifunkcjonalnych 

boksach i ściankach, które zmniejszają̨ smog akustyczny, sprzyjają̨ koncentracji                           

i kreatywności pracowników. Służąc osobom z neuroróżnorodnościami tworzą jasno 

określone strefy i miejsca wytchnienia. Większy boks do spotkań, wideokonferencji                   

i szkoleń online wyposażony był w mobilne hokery VANK_CO i tablicę do burzy mózgów. 



 

 

Średniej wielkości VANK_BOX dostosowany jest do pracy indywidualnej w skupieniu: 

wykonywanej przy biurku i uprzyjemnionej muzyka ̨, do nagrywania podcastów                               

i webinariów. Najmniejszy boks 1-osobowy służy do szybkiej i poufnej rozmowy 

telefonicznej lub wideo-rozmowy. Dzięki zestawom kołowym wszystkie boksy można łatwo 

obracać lub przemieszczać́ z dala od zakłóceń wizualnych i akustycznych lub w zależności 

od aktualnych potrzeb organizacji.  

VANK_SCREEN_BIO czyli mobilna ścianka biurowa wykonana z paneli biologicznego 

pochodzenia została zaprezentowana dodatkowo w specjalnej strefie wystawowej 

ORGATEC - Materials4Future, której kurator zebrał rozwiązania pozwalające na 

zmniejszenie śladu węglowego produktów mebli biurowych.  

Do tej pory wdrożone na bazie biomateriału zostały panele ścienne, ścianki oraz boksy 

akustyczne. Premierę na targach ORGATEC miała nowa forma – VANK_CUBE_BIO. Pozwala 

on na zbudowanie ekologicznego miejsca pracy wszędzie, na dowolnej przestrzeni. 

Modułowy system bazuje na jednym elemencie – sześcianie i daje możliwość łatwej 

zmiany wnętrza zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Pojedynczy moduł wygląda jak 

pudełko, ale system może być ławką, biurkiem z pufem, ladą, półką, regałem czy ścianką 

dzielącą przestrzeń. Dzięki blokom konstrukcyjnym można dowolnie kształtować 

przestrzeń, konfigurować i rekonfigurowań meble w nieskończoność. Kolekcja wspiera 

zespoły kreatywne i kulturę pracy kolektywnej, ale też pozwala na zabawę 

indywidualistom pracującym samodzielnie na odległość.  

Jedną z najbardziej istotnych zmian w portfolio marki VANK jest nieograniczona możliwość  

konfiguracji form akustycznych i 5 wzorów paneli: DIAMOND, WAVE, FLAT, ELLIPSE                            

i COLUMN. Wprowadzono większą dowolność dopasowania do siebie boksów, ścianek                 

i kompozycji paneli ściennych. Projektant ma szeroki wachlarz możliwości, może bawić 

się, tworzyć - czyli robić, to co lubi najbardziej. Panele akustyczne mogą być zamawiane                    

w dowolnej ilości na potrzeby wykończenia ścian lub tworzyć skonfigurowane, gotowe do 

powieszenia obrazy akustyczne.  

Jako producent i marka VANK wyróżnia się na rynku biurowym, oprócz ekologicznych 

materiałów tym, że oferuje mobilne pokoje wykończone panelami 3D zarówno wewnątrz, 



 

 

jak i na zewnątrz. Tym samym zapewnia jeszcze większy komfort akustyczny w biurach 

typu open-space.  

VANK wspiera miejsca projektowane w odpowiedzi nie tylko na ergonomię, estetykę                 

i kryzys klimatyczny, ale na także na potrzebę dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne 

człowieka. Dlatego efektem tegorocznej współpracy z biurem architektoniczno-

projektowym workingwell i dostawca ̨ technologii wirtualnej rzeczywistości Magic 

Horizons jest produkcja nowego boksu akustycznego re: mind BOX. Goście targów 

ORGATEC mogli testować mobilny pokój do krótkiego relaksu i regeneracji sił zarówno na 

stoisku VANK, jak i w specjalnej strefie zorganizowanej na wzór idealnej przestrzeni do 

pracy – Inspired Hybrid Office.  

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji na temat naszych rozwiązań lub 

zdjęć do druku, prosimy o kontakt.  

Natalia Sochacka, natalia.sochacka@vank.design, tel. + 48 601 553 221  

WHAT THE VANK!  

VANK to polski zespół architektów, inżynierów i rzemieślników. Tworzymy meble. Obiekty. Znaki                                                   
w przestrzeni. Przedmioty zaprojektowane inteligentnie - z poszanowaniem naturalnego środowiska oraz 
wykonane przy użyciu nowoczesnych technologii. Wierzymy w cyrkularny model gospodarki, który ogranicza 
zużycie surowców naturalnych, wpływa na zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie zużycia tworzyw 
biodegradowalnych, odnawialnych i wtórnych. Chcemy, by nasze meble wpływały na estetyzację przestrzeni. 
Były w niej obecne w odpowiedniej proporcji funkcji do wrażeń wizualnych. Stawiamy na wysoką jakość́, 
odpowiedzialność́ za projekty i taki cykl życia produktu, aby mógł on być wykorzystywany jak najdłużej.  

 
 

 
 

 
 


