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KITERJESZTETT
 OPEN-OFFICE

Szöveg: MIZSEI A NETT | Tervező: FAR K AS A NETT, V ESZTERGOM Á DÁ M (ARCH-STU DIO)

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

KR EATÍV IPAR ÁGBÓL ÉR K EZŐ MEGBÍZÓ, FAR K AS A NETT ÉS V ESZTERGOM Á DÁ M V EZETTE ARCH-STU DIO 

FI ATA L TERV EZŐCSA PATA A M A ÉS A JÖVŐ IPAR MŰ V ÉSZEIV EL K ARÖLT V E HOZTA K LÉTR E SOK K A L INK Á BB 

EGY EDI, MINTSEM KÖTELEZŐEN „TR ENDI”, N Y ITOTT IRODATER ET.

Pro és kontra is két irányból közelíthető az open-
office jelenség: működési, illetve esztétikai oldalról. 
Ellenzői a nagy, közös térben megszűnő privát zóna 
hiánya, a zavaró tényezők miatt a dolgozók „hasz-
nos” munkaidejének csökkenését emelik ki. Hívei 
éppen a kötetlenebb, szabadabb légkörben, oldot-
tabb hangulatban és a munkahelyi szociális kapcso-
latok erősödésében látják a produktivitás javítását. 
Bizonyára egyénenként változik, milyen munka-
környezet az optimális, ugyanakkor az adott cég 
profilja is döntő lehet. S ha valahol, egy kommu-
nikációs ügynökség esetében jó eséllyel van helye 
ennek a fajta térformálásnak. Ha a design irányából 

gondolkodunk róla, végigtekintve az elmúlt évek-
ben publikált irodatereket, a legnehezebb kér-
désnek látszik, hol lehet, hol szükséges megállni, 
amikor egy inspiráló, lendületes és vagány munka-
hely a cél. Farkas Anett építész, belsőépítész és az 
Arch-Studio fiatal csapata egy korábbi villamos-
remíz belsejét alakította irodává az egyik legjelen-
tősebb magyar reklámügynökség számára. A meg-
bízó tudatosságát mutatja, hogy a tervezőket már 
a leendő helyszín kiválasztása előtt felkereste és a 
Code Showroomot, aki az iroda komplett berende-
zésért volt felelős bevonta a folyamatba, megalapoz-
va ezzel a közös projekt sikerességét. A csapat pedig 

rászolgált a bizalomra: a kétszintes iroda koncep-
ciója kitűnő érzékkel egyensúlyozza ki a játékossá-
got és a professzionalizmust. A nagy, nyitott, közös 
helyiségek egyik hátulütője éppen az, hogy a négy-
zetmétert maximalizáló szemlélettel, minimális bel-
magassággal épülő irodaházak belterei egész egy-
szerűen alkalmatlanok ezek befogadására. Messzire 
elnyúló, alacsony, vizuálisan és funkcionálisan is 
túlterhelt iroda helyett a szabadon hagyott rácsos 
tartók alatt olyan loft hangulatú világot hoztak létre 
a tervezők, ami az open-office szemléletnek ereden-
dően sajátja – vagy az kellene, hogy legyen.
Megtartva tehát a hely ipari funkciójából 

   Fotó: Álovits Bálint
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Pusztán a világítótestek 
és a RAL-skála ragyogó 
színei hozzák létre az 
öltözőszekrények 
futurisztikus terét.

« A fogadótér falának 
strukturált felülete rejti 
a reklámügynökség 
által elnyert díjakat.

   A tárgyaló is többféle 
funkciót és térhaszná-
latot tesz lehetővé. 
Itt is helyet kaptak az 
ügynökség különleges 
formájú díjai. 
A berendezésért 
szintén a Code 
Showroom felelt.

„VISSZATÉRŐ ELEMKÉNT 
EGY HÁROMSZÖG-RASZTER
 JELENIK MEG"

megörökölt elemeit, a lépcsőt, illetve a felső szint 
homlokzatai mentén sorakozó üvegdobozokat, 
természetes módon szőtték köréjük az iroda új 
belsőépítészeti arculatát. Visszatérő elemként 
egy háromszög-raszter jelenik meg, nemcsak 
felületszerűen, de finom szögtöréseivel három 
dimenzióban is. Ez a hálózat egyszerre utal 
a múltból örökölt döntött üvegfalakra, a rácsos 
tartó szerkesztésére, de a cég profiljára, a kom-
munikációra és a kapcsolatteremtésre. Jól elta-
lált arányban jelenik meg, így aztán ahelyett, 
hogy eltakarná, maszkírozná a meglévő adott-
ságokat, támogatja és kiegészíti azokat. A ter-
vezők bizonyos pontokon ráerősítettek a remíz 
architektúrájára: tükröződő felülettel a gerinc 

vonalát és a rácsos tartók sorát végtelennek lát-
tatva. Az open-office nyitottságát optimális eset-
ben kiegészítik bizonyos privát zónák. A hármas 
tagolású emeleti térbe a kreatív csapat „játékte-
re”, a programozók, az accountok és stratégiaal-
kotás irodái mellé reprezentatív látványkonyha, 
bár, mosdó- és öltözőblokk került. Öltözőszekré-
nyek sora – ami a sportfelszereléseket rejti, mert 
egy kreatív ügynökségnél erre is gondolni kell 
– talán még sosem volt ennyire hívogató: ajtói-
kon a zöld-kék tartomány teljes színskálája vonul 
végig. A tompa, semleges alapszínek háttere előtt 
egyébként is élénk, telített árnyalatok jelennek 
meg pontszerűen az irodában. A nagy közös tér 
mentén az üvegdobozokban a vezetői irodák, 
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

« Kortárs magyar 
képző- és iparművészek 
tárgyai, köztük Ungár 
Fanni különleges 
lámpái, Szőke Gábor 
Miklós, Romvári Márton 
és Fajó János szobrai  
hangsúlyozzák a 
különböző irodaterek 
egyediségét.

› Telített, tiszta 
színek és az épület 
struktúrájából 
átvett térbeli 
háromszög-hálózat 
adják a terek 
fókuszpontjait.

„A TERVEZŐK BIZONYOS PONTOKON RÁERŐSÍTETTEK 
A REMÍZ ARCHITEKTÚRÁJÁRA"
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illetve olyan csapatok szobái találhatók, mint példá-
ul a UX, a kép- vagy videószerkesztőké, akiknek 
a munkája megkívánja a nyugodtabb, csendesebb 
körülményeket. Ezeken kívül még számos védet-
tebb, elvonulásra, gondolkodásra alkalmas pontot 
és telefon-bokszot is kialakítottak. Vizuálisan túl-
terhelt összkép helyett a többi érzékszerv bevonásá-
val izgalmasan sokrétű belső jött létre. 

Növények illata, mikroklimatikus hatásai, válto-
zatos, tapintható, matt és fényes, lágy és kemény 
felületek váltakozásai mellett a látványkonyhá-
ban a kávéval vagy a sörcsappal, amit kedvenc 
sörös ügyfelüktől kaptak, megjelennek az ízek 
és illatok, az akusztikát pedig a háromszögelt 
struktúrájú textilinstallációk és a szőnyegfelüle-
tek optimalizálják. Utóbbiak érdekessége, hogy 

‹ A kreatív team valódi 
játékteret kapott, a tükröző 
felület egyszerre pixelekre 
tördeli és végteleníti az ipari 
szerkezeteket. A terem hátsó 
részében egy zárt inspirációs 
lounge kapott helyet.

"VIZUÁLISAN TÚLTERHELT ÖSSZKÉP 
HELYETT A TÖBBI ÉRZÉKSZERV 

BEVONÁSÁVAL IZGALMASAN SOKRÉTŰ 
BELSŐ JÖTT LÉTRE"

újrahasznosított óceáni halászhálókból készültek, 
s gyártójuk több körben is visszaveszi és újrahasz-
nosítja az esetleg már fölöslegessé vált darabokat, 
minimalizálva ezzel a nehezen lebomló műanyag-
hulladékot. Plusz haszna is van: könnyen tisztítha-
tó, így kutyabarát munkahely számára tökéletes – 
merthogy a megbízó az open-office szemléletet 
a négylábúakra is értelmezi.

› A jövő művész generációját 
képviseli Labrosse Dani, aki 
a cégstruktúrát képezte le egész 
falat betöltő festményén, továbbá 
Ungár Fanni 2,5 méteres egyedi 
lámpáival, Mondik Noémi fiatal 
képzőművész, akinek Paintben 
készült teljes-falas alkotása 
a háttérben az üvegen át látható, 
valamint Csuhai Eszter, akinek 
grafikái a térelválasztó üveg-
falakat borítják. 
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Egy jól működő open-office 
részeként megfelelő privát 
területek kialakítása is szükséges 
- ez esetben a meglévő üvegfalú  
„oldalhajókban". 
A fotót Álovits Bálint fiatal 
fotóművész készítette.


