
RODZAJ BUDYNKU  CENTRUM LOGISTYCZNE I 
ADMINISTRACYJNE

INWESTOR  PARTY RENT, FRANKFURT

ARCHITEKT  JAROSCH ARCHITEKTUR, HERBERT 
JAROSCH AND NIKOLA JAROSCH

PRODUKT  QBISS ONE – KOMPLETNE 
ROZWIĄZANIE ŚCIENNE O WYSOKIEJ ESTETYCE

LOKALIZACJA  OBER – MÖRLEN, NIEMCY 

OPIS PROJEKTU 
PARTY RENT 



KRÓTKI OPIS BUDYNKU

Budynek siedziby lidera europejskiego rynku - firmy Party Rent 
- znajduje się we Frankfurcie i mieści pod swym dachem część 
administracyjną, magazyn oraz część związaną z serwisowaniem 
wynajmowanego sprzętu. Połączenie tak różnych funkcji budynku 
to wymagające zadanie zarówno pod względem logistycznym, 
jak i architektonicznym. Niemieccy architekci Herbert i Nikola 
Jarosch z powodzeniem sprostali postawionemu wyzwaniu. 
Szkic przedstawiający świecącą szkatułkę zamienili w budynek 
posiadający miejsce do składowania wartościowego sprzętu, a 
także miejsce do organizowania eventów.



FASADA

Poprzez zastosowanie systemu fasadowego Qbiss One architekci dążyli do całkowitego pokrycia ścian i stworzenia efektu, który na 
zewnątrz budynku doskonale oddaje nowoczesny i minimalistyczny design siedziby firmy. Nie zważając na swoją wielkość, budynek 
harmonijnie współgra z otoczeniem poprzez refleksy natury, słońca, nieba i chmur odbijające się w lśniącej fasadzie. Niepalna 
okładzina stanowi skuteczną ochronę dla wartościowego sprzętu znajdującego się w środku tego czarnego i lakierowanego 
budynku przypominającego kształtem pudełko, a izolacja zapewnia wewnątrz obiektu optymalne temperatury przez cały rok.

System Qbiss One dzięki swoim dużym możliwościom adaptacyjnym spełnia różnorodne wymagania, jakim musi sprostać fasada: 
zapewnia jednolity wygląd, nawet w tych miejscach, w których zostaje ona przekształcona w panele służące oświetleniu i wentylacji 
budynku. Z pomocą systemu Qbiss One architekci stworzyli doskonałe dzieło, które nie uszło uwadze ekspertów, zdobywając 
nagrodę Bund Deutscher Architekten im Lande Hessen (Federacji Architektów Niemieckich znajdującej się w landzie Hessen). 



System Qbiss One oraz firma Party Rent bazują na 
tych samych ważnych wartościach: wysokich walorach 
estetycznych, jakości wykonania oraz funkcjonalności. 
Dla nas architektów ważne było, aby stworzyć przestrzeń 
posiadającą właśnie te cechy. Podczas gdy wewnątrz 
budynku miejsce znajdują różne formy działalności, 
na zewnątrz pozostaje on spokojny i jednolity, niczym 
lakierowane pudełko. System fasadowy Qbiss One 
zapewnia zamierzony poziom połysku oraz najwyższą 
jakość wykonania.
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