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AMAZON

kompletní dodávka
volného mobiliáře

Praha

Americký internetový obchod Amazon otevřel v pražských
Dejvicích své nové korporátní centrum, které bude zaměstnávat
přes 500 pracovníků. Ve spolupráci s HermanMiller jsme jeho
interiér vybavili veškerým volným mobiliářem – pracovními stoly,
židlemi, paravány, jednacími stoly, skříněmi a osobními skříňkami.
Kromě toho jsme zajistili instalaci všech break-out zón a projekt
se tak stal naší další významnou zakázkou v oblasti designu
a ergonomie kancelářského prostředí.

VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem internetového giganta bylo vytvořit v Praze místo, kde
bude v budoucnu fungovat celkem pět oddělení. Oddělení sdílených HR služeb, které bude zajišťovat služby personalistů
a kontaktní centrum pro zaměstnance Amazonu z celé Evropy.
Oddělení vzdálené IT podpory pak má poskytovat distribučním
centrům a oddělením logistiky Amazonu nepřetržitou pomoc v IT.

ŘEŠENÍ
Dodávka mobiliáře korporátního sídla amerického Amazonu
v dejvickém business centru BLOX probíhala prostřednictvím
generálního dodavatele interiéru, společnosti New Store Europe (dnes RTC). Moderní design s industriálními prvky inspirovanými českým kubismem a atmosférou Prahy pak navrhlo
londýnské studio Interior Architects.
Stejně jako tomu bylo při naší úspěšné realizaci nového sídla
ManpowerGroup v pražském Florentinu, jsme i zde využili svých
zkušeností s konceptem Living Office americké společnosti HermanMiller. Perfektní znalost jeho principů jsme v interiéru Amazonu využili umístěním takzvaných flex rooms, které odpovídají uspořádání Cove. Jsou jimi menší kompaktní prostory pro
čtyři osoby, které lidem umožňují se setkávat. Vytváří skvělé
místo pro práci, podporují spolupráci mezi zaměstnanci a dávají vzniku nových nápadů.

Pražská kancelář Amazonu se skládá z 36 víceúčelových prostorů, relaxačních zón a kaváren, zasedacích a konferenčních místností, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi.
Veškerá pracovní a jednací místa jsme vybavili nábytkem značky HermanMiller ‒ stolovým systémem Sense, ergonomickými
pracovními židlemi Celle a mobilními kontejnery Kumi. Jako
další nábytek posloužil produkt GSS (Global System Storage),
vysoce adaptabilní úložný systém.

VÝSLEDEK
Korporátní centrum Amazonu Praha se stalo naší další významnou realizací, kde jsme mohli ukázat, jakým způsobem
lze vytvářet originální, flexibilní, efektivní, šetrný a v neposlední řadě designem zábavný interiér pracovního prostředí. V současné době se jedná o jeden z největších pronájmů v zemi –
celkem 513 pracovních míst o rozloze 5 800 m2.
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HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY REALIZACE:
• otevřený, flexibilní, efektivní prostor
• uvolněné moderní prostředí s industriálními prvky
• 513 pracovních míst
• 36 víceúčelových prostorů
• zasedací a konferenční místnosti
• relaxační zóny, kavárny, kuchyně
KOMENTÁŘ cre8
„Projekt amerického internetového giganta se stal dalším milníkem v našem podnikání. To, že jsme měli možnost
pracovat na jednom z aktuálně nejrozsáhlejších projektů v České republice, nám přineslo neocenitelné zkušenosti,“
říká Jan Bastař, jeden ze dvou partnerů společnosti cre8, která svou zakázku slavnostně předala v červnu 2015.
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