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Emberléptékű 
transzparencia

inspiráló közösségi terek az archikon új irodájában

← A közös térbe 
helyezett lépcsőzetes 
emelvény egyszerre 
szolgál afféle 
nézőtérként és 
a munka közbeni 
kikapcsolódás 
tereként is.

→ A salgó polcok, 
a látszó gépészet és 
a hatalmas üvegajtó 
fémkerete indusztriális 
hatást keltenek.

Szöveg: MÓR É LEV ENTE  

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Tervező: NAGY CSA BA, PÓLUS K ÁROLY

Az önkormányzati bérlemény, amelybe az 

építészek beköltöztek sokáig orvosi ren-

delőként szolgált, de évek óta állt üresen. 

Már a helyszínválasztásnál is figyelembe 

vették a munkatársaik igényeit, több lehe-

tőség közül főleg a lokáció miatt esett épp 

erre a választás, amelynek térszervezése 

az átalakítást követően valóban alkalmas-

sá teszi egy építészstúdió működtetésére. 

A nagy, L alakú közlekedő széles terei lehe-

tőséget adtak az eltérő fogadó, közössé-

gi és munkaterek elhelyezésére, ebből nyílik 

a két nagyméretű – eredetileg rendelőként 

működő – irodahelyiség, amelyeknél a minél 

nyitottabb kialakításra törekedtek. A folyo-

só egyik végén egy hatalmas üveg tolóaj-

tóval lehatárolható tárgyaló kapott helyet, 

míg a fogadótérből balra fordulva feltárul-

nak azok a közösségi helyszínek, amelyek 

valóban érdekessé teszik az irodát.

A mindenhol fel-felbukkanó fa falburko-

lat itt a mennyezetig terebélyesedik, amely-

ből egy lépcsőzetes nézőtérre emlékezte-

tő találkozóhely nyílik fel. Ez a megoldás 

a mindennapi értekezletek és előadások-

továbbképzések ideális helyszínét épp-

úgy megteremti, mint az itt dolgozók elvo-

nulásra, gondolkodásra alkalmas szabad 

terét. Itt tükröződik leginkább, hogy az épí-

tészeti koncepcióhoz az általuk a MOME 

Campusának pályázatára készített, díja-

zott terv szolgált alapként, sok ötletet merí-

tettek saját munkájukból hiszen a cél itt is 

ugyanaz: a tanulásra és a fejlődésre alkal-

mas találkozási és elvonulási pontok kijelölé-

se egy térrendszerben.

A „nézőtérrel” szemközt egy nagyobb tár-

gyalóasztal ad lehetőséget a sokszereplős 

egyeztetések lefolytatására, az innen nyí-

ló konyha pedig hatalmas étkezőasztalá-

val a közös étkezések közösségépítő erejé-

re épít. Nagyméretű irodahelyiségei afféle 

Egy közösen létrehozott irodánál semmi nem erősítheti jobban a csapaton belüli 
összetartást. Egy olyan cégnél pedig, ahol nagy hangsúly van a kreatív gon-
dolkodáson, egészen különleges megoldások születhetnek. A Nagy Csaba és 

Pólus Károly vezette Archikon Építészstúdió új bázisa pedig éppen ilyen.
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loft-jelleget biztosítanak, amelyre külön 

ráerősít a mennyezeten elhelyezett lát-

szó gépészet. A helyiségeket ugyanakkor 

úgy méretezték, hogy 8-9 embernél több ne 

dolgozzon egy térben, hiszen a kreatív gon-

dolkodást gátolja a túl nagy létszám.

Az eltérő funkciójú terek transzparenssé 

tételére számos ponton erősítettek rá. Ilye-

nek az eredeti padlóburkolat megtartásával 

egységben tartott közlekedő részek, a fel-

fel bukkanó falburkolat, ami az egyedileg 

tervezett irodabútorok faanyagából-színé-

ből készült, így sokszor elmosódnak az asz-

talok és falak határai, de gyakran ez külö-

níti el a funkciókat is. Az átgondolt bútorzat 

homogenitása teszi igazán progresszívvé 

a munkaállomásokat, amelynek monotoni-

tását a salgó polcok, ipari lámpák és az itt-

ott elhelyezett design bútorok törik fel.

A régi elemek tiszteletben tartásával lét-

rehozott indusztrializmus – mint az az elem, 

hogy láthatóvá tették a burkolatok pótlá-

sát – egyfajta sajátos, rendezetlen ottho-

nosságot teremt, amely a kortárs építészeti 

elemek hangsúlya mellett is érezteti minden 

ide belépővel az épület korát, a hely koráb-

bi szerepét. Ugyanakkor az egységgé for-

málódó részletek az építészeti gondolkodás 

manifesztumaként egyértelművé teszik min-

denki számára: az építészet mögött mindig 

több van a fehér kockánál.

← A rendelő tereit 
megbontották, nagyobb 
irodatereket alakítottak 
ki a hatékony közös 
munka érdekében.

   A konyha a dolgozók 
közös étkezésére helyezi 
a hangsúlyt. Az eredeti 
padlóburkolat sakktábla-
motívumos rendszerétől 
elválasztották a kiegé-
szítéseket, ezeket 
sávosan burkolták.
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,

La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 

Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

KERET NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ 

MEGOLDÁSOK

BACHL TECTA-PUR® 022 
– A KARMELITA ÉPÜLETEGYÜTTES KIVÁLÓ 
HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐJŰ
MAGASTETŐ HŐSZIGETELŐ TÁBLÁJA

Amikor a Kormány arról döntött, hogy 

a Miniszterelnökség központi hivatala felköl-

tözik a Budai Vár Karmelita épületegyüttesébe 

eljátszottunk a gondolattal, hogy igazi kihívás 

lenne számunkra egy ilyen projekt megvaló-

sulásában történő együttműködés – kivált-

képp azért is, mivel korábbi irodánk egyene-

sen a Karmelita épületegyüttesre nézett, így 

minden nap láthattuk az épp folyamatban 

lévő munkafázisokat. 

Ezek után nagy meglepetés volt, hogy már 

az építkezés kezdeti fázisában megkere-

sést kaptunk az épület generálkivitelezőjé-

től, a Confector Mérnök Iroda Kft.-től a fel-

újításban történő együttműködésre. A munka 

során örömmel tapasztaltuk, hogy cégünk 

filozófiájával megegyező, minőségi anyago-

kat preferáló termékkiírásokkal találkozhat-

tunk, köszönhetően a ZDA Zoboki Építésziro-

da Kft. kiváló, igényes munkájának.  

A tervezetten beépítésre kerülő minősé-

gi hőszigetelő anyagok közül kiemelendő 

a BACHL tecta-PUR® 022, speciális magastető 

hőszigetelő elem. A termék a jelenleg alkal-

mazott hőszigetelő anyagok között különö-

sen jó műszaki paraméterekkel rendelkezik.  

A BACHL tecta-PUR®022 hőszigetelő táblák 

felső oldalukon 10 cm-es átlapolással ellátott 

polipropilén fóliakasírozással rendelkeznek. 

Ennek, továbbá a csaphornyos élképzésnek 

köszönhetően a tetőn hőhídmetes, szél- és 

esőbiztos hőszigetelő réteg alakítható ki. 

A kétoldali alumíniumfólia kasírozásnak hála 

kiemelkedő hővezetési tényezővel rendelkező 

(0,022W/mK) BACHL tecta-PUR® 022 beépí-

tésével hosszútávra is energiatakarékos meg-

oldást biztosít egy ilyen nagy múltú és kiemelt 

funkciót betöltő épület számára. 

Celsius Éptőanyag-Kereskedő Kft. 

Iroda/Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 85. 

Tel.: (+36 1) 474-0817, Mobil: (+36  30) 195-0485

Fax: (+36 1) 474-0818

E-mail: info@celsiuskft.hu

 www.celsiuskft.hu

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.                                    

H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21.

Tel.: +36 (56) 586-500  

Fax: +36 (56) 586-498

E-mail:  bachl@bachl.hu

www.bachl.hu

A Karmelita épületegyüttes tetőfelújítása kapcsán


