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VOSTOK.DESIGN
Nasze biuro działa w Krakowie od 2010 roku.
Pierwsze architektoniczne szlify zdobywaliśmy w 
Azji, dlatego właśnie kochamy minimalizm a naszą 
inspiracją jest architektura i kultura azjatycka, przede 
wszystkim japońska. Uważamy, że arcihtektura 
jest dobrem – naszą codziennością i najbliższym 
otoczeniem - powinna służyć nam swoją prak-
tycznością i równocześnie zadziwiać pięknem 
i prostotą. Takich rozwiązań poszukujemy projektu-
jąc dla naszych klientów. Jesteśmy bardzo wrażliwi 
na ich wymagania i potrzeby estetyczne.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego 
projekty które tworzymy “skrojone są na miarę” . 
Za pomocą wnętrza, budynku pomagamy wyrazić 
sposób bycia, charakter, życiową filozofię, tempera-
ment. Tworzymy architekturę dopracowaną  
z ogromną dbalością o szczegóły, przyrodę i naj-
bliższe otoczenie.

Jesteśmy autorami i współautorami wielu wyróżn-
ionych i nagrodzonych projektów, zarówno polskich 
jak i zagranicznych. Doświadczenie zdobywaliśmy 
również poza Polską w Londynie oraz Hong Kongu.

Popieramy ideę zrównoważonego rozwoju i akty-
wnie wykorzystujemy nowoczesne technologie w 
tworzeniu architektury energooszczędnej oraz
przyjaznej środowisku. Jesteśmy współzałożycie-
lami BIMklaster, klastra technologii informatycznych 
w budownictwie, co daje gwarancję najwyższych 
standardów naszej pracy.

Kontakt
A: ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków
T: 515 413 333
E: info@vostok.design
www.vostok.design
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ASP Warszawa
Budynek zaprojektowany został w technologii BIM, 
siedziba mieści się przy ulicy Spokojnej 15. Jest to
oszczędny w wyrazie projekt, który uzupełnia po-
przemysłowy charakter warszawskiej Woli. Nowy
budynek w zamierzeniu miał być subtelny i mało in-
wazyjny ze względu na uwarunkowania historyczne 
starej części oraz zabytkowy charakter obecnego 
gmachu ASP. W efekcie, forma obiektu nie przytłacza 
swoimi rozmiarami. Pomimo, że jest dość nowocz-
esna stara się wpisać w kontekst urbanistyczny 
miejsca. Budynek ma bardzo oszczędny i skromny 
charakter całkowicie pozbawiony detali architek-
tonicznych. Staraliśmy się w ten sposób uzyskać 
kontrast pomiędzy nową a starą zabudową.
Industrialne, surowe wnętrza są idealnym tłem dla 
pracowni specjalistycznych takich jak ceramika,
rzeźba.

I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji roz-
budowy Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta 
Warszawy za najlepszy budynek użyteczności
publicznej 2017 roku

II miejsce w konkursie Salonu Architektury Małopol-
skiej Okręgowej Izby Architektów

Nominacja do nagrody Brick Award, Wienerberger 
2017

Dane
Lokalizacja: Warszawa, Wola
Inwestor: ASP Warszawa
Powierzchnia: 1900 m2
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HIGH5IVE Placemaking
Projekt zagospodarowania terenu wokół biurow-
ców High Five przy ulicy Pawiej był projektem nie 
tylko architektonicznym, ale również społecznym. 
Powstał przede wszystkim po wysłuchaniu potrzeb 
mieszkańców miasta i ich dogłębnej analizie. W efe-
kcie jest to pierwsza w Krakowie przestrzeńmiejska 
z duszą, nie tylko dla użytkowników okolicznych 
biurowców ale głównie dla mieszkańców miasta.

Poza miejscem do wypoczynki i kreatywnej pracy, 
jakim jest zielona organiczna wyspa wypełniona
zielenią, znaleźć tutaj możemy Centrum Rowerowe 
Bike Five, kompleks sportowy, czytelnie, miejsca
do coworkingu.

Parametryczna wyspa finalnie odlana została z 
betonu, meble wykonano na zamówienie. Całość 
zamyka się w naszych ulubionych naturalnych ma-
teriałach takich jak: beton, drewno, metal.

Wyspa stała się bardzo kreatywną przestrzenią dla 
indywidualnego projektu zieleni.

Dane
Lokalizacja: Kraków - centrum
Inwestor: Skanska
Powierzchnia: 3400 m2
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TT Office
Projekt rozbudowy i zmiany funkcjonalnej biurowca 
pod Krakowem. Projekt w założeniu ma nie tylko 
zwiększenie powierchnii biurowej, ale również zmi-
anę wizerunku firmy. Prosta architektura z funkcjon-
alnym wnętrzem i starannie zaprojektowaną zielenią 
ma zachęcać do pracy i ofertować przestrzeń przy-
jazną użytkownikom. 

 
Projekt zrealizowany w technologii BIM. Inwentary-
zacja stanu istniejącego za pomocą skanu 3D. 

Dane
Lokalizacja: Kraków - okolice
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: 1300 m2
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House B
Projekt rozbudowy domu jednorodzinnego pow-
stał w pięknej i malowniczej irlandzkiej miejscow-
ości niedaleko Dublina. Zadaniem było nie tylko 
stworzenie przestrzeni przyjaznej dla inwestora, ale 
również wtopienie się w atmosferę irlandzkich mgieł 
i pasących się w oddali owiec. Materiały użyte  
w projekcie to: metal, drewno, kamień naturalny. 

 
Projekt zakłada renowację istniejącego domu, starej 
stodoły i dobudowę nowej bryły salonu. Każda z 
tych przestrzeni będzie niezależna i harmonijnie 
wpisana w krajobraz. W koncepcji proponujemy 
łącznik pomiędzy stniejącym domem a nowym sa-
lonem w postaci przeszklonej biblioteki, oraz łącznik 
pomiędzy stodołą i starym domem 
z miejscem na garaż i strefę gospodarczą.

Dane
Lokalizacja: Dublin - okolice, Irlandia
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: 400 m2
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House 16
W jednej z najpiękniejszych dzielnic Warszawy – St-
arym Mokotowie - powstał projekt rozbudowy
willi jednorodzinnej. Zaproponowaliśmy rozbudowę 
o nowoczesnej formie, z użyciem naturalnego
materiału jakim jest cegła w kolorze szarym, co 
pozwoli na wtopienie się w klimatyczny charakter 
warszawskiej dzielnicy. Budynek ładnie harmonizuje 
się z otaczającą zielenią i starym drzewostanem.
Dobrano materiał dobrej jakości w trosce o ład 
przestrzenny zabudowy. Dom nadbudowany został 
o dwie kondygnacje, we wnętrzach poza funkcją 
mieszkalną znajdzie się miejsce na pracownię muzy-
czną, salkę do ćwiczenia jogi, przestronny salon 
i malowniczy taras. W willi zamieszka czteroosobo-
wa rodzina.

Dane
Lokalizacja: Warszawa, Stary Mokotów
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: 270 m2
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House K
Dom w Kiedrzynie pod Częstochową zaprojektowa-
ny został w najnowszej technologii BIM oraz
standardzie energooszczędnym. Ma prostą formę 
oraz bardzo przestronne wnętrza stworzone z
myślą o czteroosobowej rodzinie. Elementy elewacji 
zawierają naturalne materiały takie jak kamień 
i drewno, całość jest stonowana i minimalistyczna. 
Dom posiada duże okna i przeszklenia, zaproponow-
aliśmy również ciekawe wykończenie tarasu z gabi-
onu.

Dane
Lokalizacja: Częstochowa, Kiedrzyn
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: 160 m2
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Lubin Kaplica
Projekt koncepcyjny budowy kaplicy ekumenicznej 
dla miejscowości Lubin. Głównym zamierzeniem
projektowym było stworzenie miejsca czuwania  
i modlitwy bez pozbawiania go nowoczesnej formy
architektonicznej. Wnętrze zaprojektowane zostało  
z przyjaznych naturalnych materiałów takich jak
drewno i kamień, oświetlono je subtelnie, wprow-
adzające atmosferę spokoju i lekkiego półmroku. Do
kontemplacji modlitwy zaproponowano ogród za 
dużymi przeszkleniami zamiast jednej ze ścian.

Dane
Lokalizacja: Lubin
Inwestor: Miasto Lubin
Powierzchnia: 5300 m2
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House D
Projekt domu dla aktywnej rodziny w okolicy Krako-
wa. Z założenia prosty układ i jak najbardziej natu-
ralne materiały. Stworzony z myślą o niskim koszcie 
utrzymania i jak najlepszej orientacji na małej działce. 

Dane
Lokalizacja: Kraków, 0kolice
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: 150 m2
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Schron w Bieszczadach
Jeden z naszych ulubionych i najmniejszych projek-
tów. Opracowany dla gminy Zagórz modułowy sys-
tem toalet publicznych i mini schronów dla szlaków 
turystycznych.

Dane
Lokalizacja: Zagórz
Inwestor: Gmina Zagórz
Powierzchnia: 10 m2
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Paprocki & Brzozowski
Projekt butiku dla duetu Paprocki & Brzozowski przy 
ulicy Wiejskiej w Warszawie. 

Dane
Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Paprocki & Brzozowski
Powierzchnia: 120 m2
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Cukiernia Wadowice

Projekt lokali dla Cukierni Wadowice w Krakowie.

Dane
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: Cukiernia Wadowice
Powierzchnia: różne
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Wnętrza Prywatne
Projektujemy również wnętrza miesz-
kalne, pod indywidualne zamówienia.

Dane
Lokalizacja: Kraków, Warszawa
Inwestor: prywatny
Powierzchnia: różne
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BIM
Nasze biuro jako jedno z pierwszych w Polsce 
wdrożyło i rozwija system pracy w technologii BIM 
(modelowanie informacji o budynku). Jest to na-
jnowsze w pełni trójwymiarowe środowisko pracy 
w którym oprócz zwykłej dokumentacji tworzymy 
wirtualne modele projektowanych budynków. Daje 
nam to pewność poprawności naszych rozwiązań 
architektonicznych i branżowych.  

Co daje Państwu praca w 
BIM?

 > Zwiększoną precyzję dokumentacji projektowej
 > Redukcję kosztów inwestycji przez eliminację błę-

dów projektowych nawet do 20%
 > Stały nadzór zespołu i inwestora nad inwestycją 

w fazie projektowania i realizacji
 > Łatwą prezentację projektu od fazy koncepcji do 

projektu wykonawczego (wirtualne spacery, wi-
zualizacje, animacje) 

 > Rzeczywisty i aktywny przedmiar oraz kosztorys 
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Inwentaryzacje BIM, skan 3D
Prowadzimy  pełne inwentaryzacje budynków w 
technologii BIM i skanu 3D. Za pomocą tej technologii 
opracowujemy bardzo dokładne pomiary nawet 
skomplikowanych zabytkowych obiektów. 

Modelowanie BIM
Proponujemy również pełne modelowanie BIM z do-
kumentacji tradycyjnej. Za pomocą szczegółowych 
wielobranżowych modeli prowadzimy szczegółowe 
przedmiary inwestycji, koordynację instalacji i inne 
usługi BIM. 
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