
KATALOG SAL SZKOLENIOWYCH I KONFERENCYJNYCH
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74, Janów, 05-082 Stare Babice k./Warszawy
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CZARNA SALA
Czarna Sala jest przygotowana 
do pracy grup ośmioosobowych. 
W ciepłych miesiącach, dzięki 
meblom zewnętrznym w obrębie 
strefy Czarnej Sali, szkolenia, 
warsztaty i spotkania można 
prowadzić także na świeżym 
powietrzu.powietrzu.

Parametrami wewnątrz sali: 
oświetleniem, ogrzewaniem czy 
klimatyzacją steruje poręczny 
pilot. Poza ogromem ołówków, 
notesów i spinaczy, w sali są 
markery, dzięki którym tablicę 
suchościeralną można zrobić 
nawetnawet ze szklanych ścian              
i stołów stojących na zewnątrz.

Jak we wszystkich salach, tak     
i tu, zainstalowano dedykowane 
nadajniki WIFI, dające - poza 
dostępem do internetu - 
możliwość przesyłania poleceń 
ze swojego laptopa i telefonu do 
stojącej w sali kolorowej 
drukarki.drukarki.

powierzchnia sali 16m2 

całoroczne ogrzewanie

meble zewnętrzne

klimatyzacja

alarm i monitoring
drukarka (kolor), skaner, ksero

telefon

tablica suchościeralna

akcesoria biurowe

powierzchnia strefy 40m2 

CZARNA SALA



3

wisnia
pospolita

  sosna
drobnokwiatowa

    suchy 
wodospad

klimatyzacja
i ogrzewanie
klimatyzacja
i ogrzewanie

drukarka, ksero, 
skaner i telefon    wysoooki mur

     z bluszczem

szklany
  stol

stolik

   tablica
suchoscieralna

wi-fi

wygodna sofa

16m2

40m2

Cena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 16m2. 
Czarna Strefa pozostaje do dyspozycji Najmującego i może on z niej korzystać bezpłatnie.

40m2STREFA
CZARNA 16m2SALA

CZARNA  ok.55m2

od500zł/dzień
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CZERWON
W położonej nad pięknym 
oczkiem wodnym Czerwonej 
Sali można przeprowadzić 
szkolenie lub spotkanie w 
gronie dwunastu osób.

KażdyKażdy zakątek ogrodu został 
doskonale przygotowany do 
pracy na zewnątrz: sygnał WIFI 
i GSM jest świetny, a gniazdo 
do zasilenia laptopa lub 
telefonu można znaleźć co 
kilka kroków na brzegu sprytnie 
opracowanej podłogi.opracowanej podłogi.

Granitowy stół i wygodne 
kanapy przynależne do tej 
strefy są wygodnym miejscem 
do pracy przy komputerze, ale 
też mniej formalnych spotkań.

Tu, tak jak i we wszystkich 
pozostałych strefach studia,  
praktyczne biurowe wyposażenie            
i doskonała infrastruktura 
zapewniają gościom wysoki 
komfort pracy. 

powierzchnia sali 21m2

całoroczne ogrzewanie

klimatyzacja

alarm i monitoring

flipchart

tablica suchościeralna

drukarka (kolor), skaner, ksero

powierzchnia strefy 70m2
telefon

meble zewnętrzne

CZERWONA SALA
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tulipanowiec

 zlote rybki
  na wszelki
  wypadek

klimatyzacja
i ogrzewanie

drukarka
 skaner
i telefon

szklany mostek

    wysoooki mur
     z bluszczem

granitowy 
  stol

stolik

  flipczart
   papierowy
i suchoscieralny

wi-fi

wygodna sofa

ok.90m2

70m2

Cena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 21m2. 
Czerwona Strefa pozostaje do dyspozycji Najmującego i może on z niej korzystać bezpłatnie.

70m2STREFA
CZERWONA 21m2SALA

CZERWONA  

21m2

od600zł/dzień



Mamy dla Was kilkaset metrów inspirującej przestrzeni 
          do prowadzenia szkoleń, warsztatów i spotkań.“
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MODUŁ S
Niezwykle praktyczną cechą 
trzech szklanych modułów jest 
możliwość łączenia i  rozdzielania. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można na potrzeby niektórych 
ćwiczeń rozdzielić grupy 
warsztatowe, a potem 
przywrócićprzywrócić otwarty układ ścian 
tak, aby prowadzić 
podsumowanie w grupie. Na 
prośbę gości układ  modułów 
można zmienić w kilka chwil.

Każdy ze stołów można jednym 
ruchem palca ustawić na 
wysokość od 60cm do 130cm, 
organizując np. szybkie 
spotkanie na stojąco. Fakt, że 
suchościeralnymi markerami 
można pisać tu po dosłownie 
każdejkażdej ścianie gwarantuje, że 
żaden dobry pomysł i ważna 
informacja nie umkną.

Jest stąd też najszybszy 
dostęp do kawiarni, w której 
poza pyszną kawą, można 
zamówić dwudaniowy obiad.

powierzchnia modułu 10m2 

100% suchościeralne ściany

klimatyzacja

projektor i ekran

stoły o regulowanej wysokości

mobilne meble

akcesoria biurowe

moduły zamykane na klucz

MODUŁ SZKLANY
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 stoly
ruchome
ruchome
 sciany
szklane

mozna laczyc
dwa lub trzy 
moduly na raz

  ekrany
projekcyjne

wi-fi

projektor

wejscie do
kawiarni
z budynku

 suchoscieralne
   sciany

MODUŁ SZKLANYok.10m2

od 200zł/dzieńCena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu modułu o powierzchni 10m2. 
Łączenie możliwe jest tylko w obrębie najętych modułów.

10m2

10m2

10m2
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NIEBIES
Niebieska Sala stanowi bardzo 
komfortowe miejsce pracy dla  
grup dwunastoosobowych. Przy 
wykorzystaniu zewnętrznych 
mebli, liczba gości może być 
jeszcze większa.

WW chłodne dni uruchamiane 
jest przyjemne podłogowe 
ogrzewanie. Szklane ściany        
skutecznie chronią przed 
wiatrem i wygłuszają dudnienie 
kropel deszczu o ogrodową 
podłogę. Jeszcze tylko szybki 
telefontelefon do kawiarni z prośbą o 
gorącą herbatę i w nastrojowym 
oświetleniu ogrodu można 
pracować do wieczora.

Gdy jest ciepło, wszystkie 
cztery ściany Niebieskiej Sali 
można otworzyć, niemal całkiem 
zacierając granicę między 
biurem a ogrodem. Naprawdę 
trudno nie zachwycić się tym 
miejscem.

powierzchnia sali 21m2

całoroczne ogrzewanie

klimatyzacja

alarm i monitoring

akcesoria biurowe

flipchart i tablica magnetyczna

drukarka (kolor), skaner, ksero

powierzchnia strefy 50m2
telefon

meble zewnętrzne

NIEBIESKA SALA
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staaary dab
 szypulkowy

orzech wloski

dojscie do toalet
    i kawiarni

klimatyzacja
i ogrzewanie

drukarka, skaner 
   i telefon

stoliki szklane

    wysoooki mur
     z bluszczem

granitowy stol

stolik

  flipczart
   papierowy
i suchoscieralny

stolik na przybory

wi-fi

wygodna sofa

ok.70m2

od600zł/dzieńCena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 21m2. 
Niebieska Strefa pozostaje do dyspozycji Najmującego i może on z niej korzystać bezpłatnie.

50m2STREFA
NIEBIESKA 21m2SALA

NIEBIESKA  

50m2
21m2
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OTWARTA
Ta największa przestrzeń 
studia często rezerwowana 
jest na potrzeby  konferencji, 
sympozjów i dużych szkoleń. 
Standardowo przystosowana 
jest do pracy 8-12 osób. Może 
zostać również przeobrażona w 
komfortowekomfortowe miejsce wykładowe 
lub bankietowe nawet dla 
kilkudziesięciu osób, osiągając 
rozmiar 140m2.

Otwarta Sala wyposażona jest 
w parę projektorów,  ekranów 
elektrycznych  i sprzęt audio, 
(kolumny, mikser, mikrofony). 
Dzięki dodatkowym głośnikom 
zewnętrznym oraz oświetleniu 
ogrodu, często wydarzenia z 
OtwartejOtwartej Sali przenoszą się na 
przynależny do niej taras. 

W tej strefie stoją także 
kanapy z wysokimi ściankami 
umożliwiającymi równoległe 
prowadzenie dwóch spotkań, 
np. rozmów rekrutacyjnych. 

powierzchnia min. 36m2

powierzchnia max. 140m2

projektory i ekrany

profesjonalny system audio

mobilne meble

tablice i ściany suchościeralne

akcesoria biurowe

taras z miejscami do pracy

OTWARTA SALA
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 defibrylator

  strefa
 szybkich
  spotkan

ruchome
 sciany
szklane
 potrojna sala
  moze zostac 
   polaczona 
    z otwarta
    sala
rozkladane 
   sciany
suchoscieralne

 stoly
ruchome

 wyjscie 
na taras

  ekrany
projekcyjne

projektory

wejscie do
kawiarni
z budynku

wejscie do 
kawiarni
z ogrodu

szklany
  stol

 suchoscieralne
   sciany

 glosniki
i mikrofony

 syreny alarmowe do uzycia,
gdy grunt pali sie pod nogami

  wiecej scian 
suchoscieralnych

ok.110m2

od750zł/dzieńCena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 36m2. 
Otwarta Strefa pozostaje do dyspozycji Najmującego i może on z niej korzystać bezpłatnie.

72m2STREFA
OTWARTA 36m2SALA

OTWARTA  

36m2

30m2

32m2

40m2



Budujemy przestrzeń tak, żeby działo się w niej
               jak najwięcej, jak najlepszych rzeczy.“
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SZKLANA
W tym niezwykle wygodnym      
i eleganckim miejscu często 
odbywają się sesje facylitacyjne, 
burze mózgów i podsumowania 
zespołów. 

UzbrojonaUzbrojona w bardzo użyteczne 
technologie Szklana Sala 
umożliwia gościom korzystanie z 
multimediów dla poprowadzenia 
biznesowych prezentacji, a wielki 
dębowy stół świetnie sprawdzi 
się w przypadku warsztatów, 
pracypracy na kanwach oraz dużych 
arkuszach papieru.

Tuż przy Szklanej Sali znajduje 
się poczekalnia, jest to więc 
idealne miejsce do prowadzenia 
rozmów rekrutacyjnych. Kolejni 
kandydaci zostaną zaproszeni 
przez recepcję. Dla dyskrecji     
i komfortu rozmów, jednym 
przyciskiemprzyciskiem można zasłonić 
frontową szklaną ścianę. 

powierzchnia sali 30m2 

projektor i ekran elektryczny

wygodne mediaporty

klimatyzacja

TV z dostępem z mediaportów

szklane ściany suchościeralne

niszczarka dokumentów

woda dla gości

SZKLANA SALA
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    stolik
na przybory

 woda 
dla gosci

tv

 niszczarka
dokumentow

wi-fi

klimatyzacja

mediaporty
projektor

tablica suchoscieralna

  ekran
projekcyjny

tablica  suchoscieralna

SZKLANA SALAok.30m2

od600zł/dzień
30m2

Cena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 30m2.

SZKLANA SALA
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DREWNI
Drewniana Sala to przesycone 
sztuką, eleganckie miejsce. 
Piękne meble, zachwycająca 
drewniana konstrukcja stropu, 
doskonałe reprodukcje znanych 
obrazów - praca w tym miejscu 
to ciągła inspiracja dla 
kreatywnychkreatywnych dusz. Nie brak tu 
też praktycznych rozwiązań: 
projektor, ekran, flipchart, 
mobilna tablica suchościeralna 
- oferujemy takie wyposażenie 
w standardzie.

Można tu wejść z głównej 
recepcji (ciesząc po drodze oko 
serią reprodukcji Van Gogha) lub 
przez niezależne wejście z 
własną furtką i domofonem. To 
często wybierane rozwiązanie 
przy długoterminowym najmie. 

DodatkowoDodatkowo do Drewnianej Sali 
przynależą miejsca na tarasie, 
na który jest stąd bezpośrednie 
wyjście.  

powierzchnia sali 35m2

trzy zamykane sale

poczekalnia/recepcja

niezależne wejście

wyjście do ogrodu

miejsce pracy na zewnątrz

powierzchnia strefy 20m2

meble zewnętrzne

DREWNIANA SALA
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 wyjscie
do ogrodu

 cis
pospolity

poczekalnia

ekran projekcyjny

wc

szklany
  stol

   tablica
suchoscieralna

wi-fi

szafki 
biurowe

ok.55m2

od750zł/dzieńCena podana została w kwocie netto i dotyczy ośmiogodzinnego najmu sali o powierzchni 35m2. 
Drewniana Strefa pozostaje do dyspozycji Najmującego i może on z niej korzystać bezpłatnie.

20m2STREFA
DREWNIANA35m2SALA

DREWNIANA  

35m2

niezalezne
wejscie z 
domofonem

20m2



18

16m2

KAWIARNIA 14-20 OSÓB 

wejscie dla cateringu

 wejscie
z budynku

cztery
 duze
stoliki

 bardzo
wygodne
 krzesla

krzeselka
 barowe

 wejscie
z ogrodu

  bar
ze swietna
 obsluga

 kawa
i swieze 
wypieki

35m2

ok.35m2

Kawiarnia jest otwarta dla wszystkich gości w godzinach pracy studia. Na potrzeby obsługi cateringowej kawiarnia jest 
w wybranych godzinach zamykana do wyłącznej dyspozycji grup szkoleniowych. Cennik kawiarni dostępny na miejscu.



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Gen. W. Sikorskiego 74, Janów 
05-082 Stare Babice k./ Warszawy
www.playground74.pl, (22) 722 96 03

Kliknij TUTAJ. Bezpośredni link 
znajdziesz także na naszej stronie 
internetowej w zakładce “Kontakt”.

Kliknij TUTAJ. Bezpośredni link 
znajdziesz także na naszej stronie 
internetowej w zakładce “O nas”.

https://goo.gl/pA5ADN
https://www.youtube.com/watch?v=Dt5CRPduqCE

