
Ahol a Cymetriq Studio lakik

Grafika 3D-ben 

Tiszta geometriai formák, erős linearitás, mindenható 
fekete-fehér. A Várfok utcában izgalmas dolgok történnek. 
A 2004-ben, Frölich Dániel, Orosz Orsolya, Safranek Zita
által alapított Cymetriq Studioirodájában, mintha az alkotók
grafikai világa vált volna térré. 

Főként arculattervezéssel, csomagolás-

tervezéssel és online designnal foglalkoz-

nak a Cymetriq alkotói. Szakmai sikerüket 

jelzi, hogy az idei Arany Rajzszög díjazott-

jai közül nekik ítélte oda a zsűri az Év Terve-

zőgrafikai Stúdiója díjat. Mint a névválasztá 

sukból talán sejthető, a megformálás tekin-

tetében a geometria az a terep, ahol igazán 

otthon érzik magukat. 100 négyzetméter 

alapterületű irodájukat – ami ráadásul egy 

› Növények és fa, illetve 
fával kombinált bútorok 
puhítják az összképet.

   Öntött beton padló, továbbá 
a fehér falú tér lezárásaként 
fényes fekete mennyezet és 
feketére festett csövezés.

Szöveg: Molnár Szilvia, 

Kundra Anna

Belsőépítészet: Cymetriq Studio

Fotó: Frölich Dániel, 

Glázer Attila, 

Safranek Zita

modernista házban működik –, mint mesél-

ték, legalább annyira szeretik, mint a mun-

kájukat. „Kutyabarát munkahely vagyunk 

– vallják cégükről az irodatérről kérdez-

vén –, egy négylábú segítő dolgozik a jelen-

leg négytagú csapatunkkal. Egy nagyon jó 

adottságú, világos, gyakorlatilag egy lég-

térből kialakított iroda ez, amit az évek 

során saját munkával folyamatosan formál-

tunk az aktuális igényeinknek megfelelően. 

«



Megőrizendő az egybefüggő teret, 
L alakú irodából egyedül a fürdőszo-
bát és egy raktárt magába foglaló 
helyiség lett leválasztva.

Szeretjük az öntött beton padló, a fényes feketé-

re festett mennyezet és a fekete csövek induszt-

riális hangulatát, és a stílusban hozzá illő, durván 

vakolt falakat és a teret tagoló oszlopokat, mivel 

nagyszerűen illenek a stúdiónk minimalista, feke-

te-fehér arculatához. Ám hogy emellett ottho-

nos is legyen a tér, a felújítás során meleg tónusú 

sötétszürke felületekkel és bútorokkal, kezelet-

len tömörfából készült asztallapokkal, egy kényel-

mes kanapéval és növényekkel puhítottuk az össz-

képet. Szerettük volna megőrizni ezt a világos, 

egybefüggő teret, ezért az L alakú irodából egye-

dül a fürdőszobát és egy kisméretű raktárt magába 

foglaló helyiség lett leválasztva, aminek egyik oldalán 

a konyhát, a másikon pedig a fotóstúdióként is funk-

cionáló tárgyalót alakítottuk ki. A fő térben a bejá-

rat üvegfala mögött hófehér fogadótér helyezke-

dik el, amit egy válaszfal és egy mini recepciós pult 

(»megállító pult«) határol le vizuálisan a munkate-

rületről. Mindenhol a szögletes formák és a levegős 

elrendezés dominál, a szigorú építészeti megoldá-

sokat a munkánkhoz kapcsolódó személyes tárgyak 

ellenpontozzák: a munkaasztalok közötti válaszfa-

lakon, valamint a tárgyaló fémből és üvegből készült 

polcain a megvalósult munkáink és egy-egy, szá-

munkra kedves projekt kellékei kaptak helyet.”

„ÉVEK SORÁN SAJÁT MUNKÁVAL 
FOLYAMATOSAN FORMÁLTUNK 
AZ AKTUÁLIS IGÉNYEINKNEK 

MEGFELELŐEN”

A fémből és üvegből készült polcokon 
a megvalósult munkák és egy-egy 
projekt kellékei kaptak helyet.

Meleg tónusú sötétszürke felületek és 
a kezeletlen tömörfából készült asztallap 
otthonos hangulatot adnak az irodának.

„ MINDENHOL 
A SZÖGLETES FORMÁK ÉS 
A LEVEGŐS ELRENDEZÉS 
DOMINÁL”


