Qbikon Studio

Jedno miejsce, wiele możliwości.

QBIKON STUDIO
Qbikon Studio to wyjątkowa przestrzeń o wielu
możliwościach aranżacji i wykorzystania.

Studio usytuowane jest w doskonałej lokalizacji –
przy ulicy Woronicza w Warszawie, u progu
warszawskiego „Mordoru”.
Mieści się w kompleksie prestiżowych
apartamentowców Qbik Platinum Residence,
których nowoczesność doskonale współgra z
designem wnętrz studia.
Mimo lokalizacji w centrum miasta, ekspozycja na
wewnętrzny dziedziniec zapewnia komfortowe
warunki pracy w studio.

PRZESTRZEŃ QBIKON STUDIO
Qbikon Studio to w pełni profesjonalnie zaaranżowana
przestrzeń. Obiekt składa się z kilku pomieszczeń,
utrzymanych w nowoczesnej stylistyce:
- studia nagraniowego - o powierzchni 30m2
- reżyserki – bezpośrednio przylegającej do studia
- garderoby – wyposażonej w niezbędne meble
- loung room’u – z miejscem do pracy, odpoczynku,
przerwy kawowej
- toalety
- korytarza/poczekalni
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ARANŻACJA QBIKON STUDIO
STUDIO
▪ powierzchnia 30m2
▪ wyposażone w designerskie meble
(fotele, stoliczek, lampy)
▪ klimatyzowane
▪ doskonale
doświetlone
światłem
dziennym – 2 okna + wyjście na balkon
▪ możliwość całkowitego wyciemnienia
pomieszczenia
▪ możliwość
zaaranżowania
GREEN
SCREEN’a

ARANŻACJA QBIKON STUDIO
REŻYSERKA
▪ powierzchnia ok 15 m2
▪ Bezpośrednio przylegająca do studia
▪ wyposażona w stanowisko reżyserskie

LOUNG ROOM
▪
▪
▪
▪

powierzchnia ok 15 m2
stanowisko do pracy (biurko)
fotele do odpoczynku / charakteryzacji
miejsce na przerwy kawowe – ekspres
ciśnieniowy, czajnik, naczynia

ARANŻACJA QBIKON STUDIO
GARDEROBA i WC
▪ powierzchnia ok 7 m2
▪ zamykana na klucz
▪ wyposażenie: lustro, szafa, wieszak,
toaletka
▪ dostęp światła dziennego
▪ bezpośrednio przylegająca do WC
KORYTARZ / POCZEKALNIA
▪ Przestronna przestrzeń przedpokoju, któa
może pełnić rolę poczekalni
▪ wyposażenie: wygodne kanapy, wieszak
▪ możliwość zaaranżowania recepcji
▪ możliwość wstawienia przerwy kawowej

ATUTY TECHNICZNE QBIKON STUDIO
Qbikon Studio jest wyjątkowo praktyczną
przestrzenią nie tylko ze względu na doskonałą
lokalizację i wielofunkcyjne wyposażenie, ale także
z uwagi na warunki techniczne:
▪

▪
▪
▪

Łącze światłowodowe – zapewniające stabilne
połączenie, niezbędne w przypadku streamingów live
Dobre warunki oświetleniowe – duża ilość okien,
zapewniająca światło dzienne, ale również możliwość
pełnego wyciemnienia pomieszczeń
Wyciszenie studia – izolacja akustyczna obiektu oraz
jego ekspozycja na dziedziniec wewnętrzny
zamkniętego osiedla zapewnia ciszę
Parking podziemny – zapewnia komfort
pozostawienia samochodu w zatłoczonym obrębie
warszawskiego „Mordoru”

