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Klinika Stomatologiczna Den Arte w Sopocie

Zobacz zdjęcia (7)

Dziesięć SMS-owych
ściem. Na co dajemy
się nabrać?

Gabinety stomatologiczne coraz czę ściej przypominają małe galerie sztuki czy spa.
Wszystko, żeby nie kojarzyć się z tradycyjną wizytą u dentysty. We wprowadzaniu nowych
trendów świetnie sobie radzą dentyści w Trójmieście.

Trzydziestolatki po
siedemdziesiątce. Co
nas czeka?

Zmieniając wystrój, coraz więcej gabinetów w Polsce wypowiada wojnę dentofobii - czyli lękowi
przed dentystą. Te, które to robią najradykalniej i najciekawiej, wyłuskuje i promuje jury plebiscytu
Top Design Gabinety Stomatologiczne, który po raz drugi zorganizował m.in. magazyn "Dobre
Wnętrze".

Pod namiotem? Tak
było kiedyś!

- Co roku z kilku tysięcy gabinetów stomatologicznych w kraju jury wybiera 12 placówek, które
przez rok rywalizują ze sobą - mówi Tomasz Pietrzak z biura prasowego Dental Depot Wasio,
współorganizatora plebiscytu. - Nagradzane są najlepiej zaprojektowane gabinety i kliniki
dentystyczne w Polsce, łamiące stereotypowe postrzeganie dentysty. Zgłoszeń do konkursu jest
mnóstwo, bo inwestowanie we wnętrze gabinetu, zatrudnianie designera staje się powoli normą. Im
bardziej przyjazne, niebanalne wnętrze, tym mniejszy stres i ból.
W tym roku wyróżnienie jury zdobyła Sopocka Klinika Stomatologiczna Den Arte, m.in za
wprowadzenie sztuki do gabinetu. W klinice zamiast schematów zęba na ścianach wiszą
wielkoformatowe zdjęcia Tomasza Tomkowiaka ukazujące piękno kobiecego ciała. Sopocka
placówka pokonała 12 innych gabinetów m.in. z Głogowa, Warszawy, Gniezna i Bielska-Białej.
Jak twierdzą twórcy placówki, gabinet oprócz leczenia ma działać na zmysły pacjentów. Stąd wystrój
nawiązujący do nowoczesnych wnętrz galerii sztuki: naturalne światło, prostota form, minimalizm
architektoniczny i czarno-białe zdjęcia półnagich kobiet.
- Gabinety stomatologiczne wciąż kojarzą się z zimnymi, sterylnymi wnętrzami, w których słychać
borowanie, a zewsząd spoglądają na nas zielone kafelki - mówi Małgorzata Wasio-Malinka z firmy
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Dental Depot Wasio. - A to już przeszłość, wiele z nich pokazuje zupełnie nowe oblicze stomatologii,
w przypadku sopockiego gabinetu - artystyczne.
Wyróżnienie w kategorii eko otrzymała inna trójmiejska klinika - Impladent z Gdańska. Zwycięzcą
plebiscytu został katowicki Dentim Clinic.
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