
fontos, hogy az a tér, amIben napunk jelentõs részét töltjük: InspIráló, motIváló legyen, és számos 

munkastílust tegyen lehetõvé. a technIka fejlõdésével az IrodaI munka már nem íróasztalhoz kötött 

tevékenység többé, egy kreatív Iroda kIalakítása dIvatos téma lett, amIrõl az emberek beszélnek. a google IrodáInak 

képeIt szívesen osztják meg a közösségI hálókon, sokan vágyakoznak arra, hogy olyan helyen dolgozhassanak, 

ahol laptopjuk segítségével egy munkaállomássá alakított traktor platójáról Intézzék el legfontosabb dolgaIkat.
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 A dinamikus közlekedõ, és a közösségi, kollaborációs terek felé sûrûsödõ tapétaminta, ami a mozgást, az utat, és a természetközeliséget hozza egyensúlyba



Számos felmérés bizonyítja, hogy a munka-
helyválasztásunkat a fizetés és a munkakör 
mellett fõleg a környezet befolyásolja. Jelen-
leg a cégek leginkább a nagy munkabírású 
fiatalokat, az Y-generáció tagjait alkalmaz-
zák legszívesebben, akiknek egészen mások 
az elvárásaik az õket körülvevõ környezettel 
szemben.

Magyarországon is egyre többen próbálnak 
meg több-kevesebb sikerrel inspiráló, krea- 
tív irodatereket létrehozni. Erre pozitív példa  
a nemrégiben elkészült, a svéd Skanska in- 
gatlanfejlesztõ által építtetett Green House 
épületbe költözött Avis Budget Group BSC is. 
Az ún. support centerek az anyacégnek nyúj-
tanak adminisztrációs, ügyintézési és ügy-
félkezelési szolgáltatásokat. Itt jellemzõen  
nagy, egyterû irodákban dolgoznak a munka-
társak, ez az utóbbi évek USA-ból átszivárgott 
trendje. Az átlátható, közös tér könnyebb, 
hatékonyabb kommunikációt tesz lehetõvé  
a munkatársak közt, hiszen egy légtérben  
tartózkodnak. Az ehhez szükséges gyors 
megbeszéléseket szolgálják az ún. breakout 
zónák, de a tér ugyanúgy lehetõvé teszi  
a munkában való elmélyülést is.

Az iroda egyik jellegzetes képe. Elõtérben az egyszerre pihenõ és térelválasztó funkciót is ellátó „csillagkapu”,  
és az egyik „breakout” terület. Hátrébb Hermann Miller Mirra székekkel, és Resolve íróasztalokkal berendezett  
munkaállomások, illetve egy zárt tárgyaló

Allermuir breakout bútorok az egyik kollaborációs térben, melyet az irodatértõl akusztikus paravánok választanak el
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A Rescon és az Europa Design által kiala-
kított Avis Budget Group BSC iroda tervezé-
sénél a cél az volt, hogy a cég tevékenységi 
köreit, filozófiáját kreatívan hangsúlyozzák 
az autózás, a forgalom, az út, valamint a kör- 
nyezetbarát gondolkodásmód motívumrend- 
szerének szerepeltetésével. Az átgondolt 
design elemek tudatosan, szépen vonulnak 
végig a különbözõ funkciójú tereken. A köz- 
lekedõzónák szõnyegterve mozgalmas, 
míg a munkaterületeké egyszínû, nyugodt, 
homogén. A szõnyeg mintázatából kiala-
kított csíkok, melyek a képzeletbeli folyo-
sókat jellemzik, a falakra felfutó nyomta-
tott tapétában folytatódnak, és fák törzsét 
képezik. Ilyen motívum a fészek is, ami 
különbözõ stilizált formákban jelenik meg  
az elsõ szinten található lobbyban, az ok- 
tatóterem szõnyegpadlójának mintájá- 
ban, illetve a falon, már letisztult ívek formá-
jában. A nagyvárosokra való asszociációt 
erõsíti, hogy a tárgyalókat azokról nevezték  
el a könnyebb azonosíthatóság kedvéért.  
Minden ilyen helyiség egyedi, grafikus vinil 
matricát és színt kapott. Az ún. breakout zó- 
nák, ahol a kollégák elszakadhatnak az író- 
asztaluktól, s gyors telefonokat, megbeszé-
léseket intézhetnek: az épület több részén is 
megtalálhatóak. Ezeket színes, könnyen moz-
gatható, moduláris bútorok felhasználásá-
val alakították ki. Kivételes a „csillagkapu”  
fantázianevet viselõ, alagútszerû, térelvá-
lasztó funkciót is betöltõ pihenõ, ami némi 
privátszférát is ad a benne tartózkodóknak.

Az egyterû irodák gyakori zajproblémá-
ját akusztikus bútorok, paravánok és burko-
latok használatával küszöbölték ki, amelyek  
kevésbé verik vissza a hangot. Bár ottjár-

tamkor körülbelül 200 ember dolgozott szin-
tenként, meglepõ csönd volt. A közösségi 
tereket valóban használják, kedvelik, ilyenek 
a minden emeleten megtalálható étkezdék 
is, amelyek három, egymástól szignifikánsan 
eltérõ arculatot kaptak. Az egyikben a tár- 
gyalókkal összhangban nagyvárosok repü-
lõtéri információs tábláit ábrázoló tapéta,  
a másikban egy képregény, a harmadik-
ban egy élõ növényekkel teleültetett zöld-
fal ellensúlyozza az egyedileg ide készült 
asztalok minimalizmusát. Az elsõn található  
lobby meleg, kávébarna színeket kapott. 

Itt is megjelenik az említett fészekmotívum  
a szõnyegpadlón, illetve az árnyékoló rend-
szeren is. A könnyû bútorokat gyorsan át 
lehet helyezni, vagy kivinni a terembõl,  
a mobilfalak kinyitásával akár 300-400 
embert is képes befogadni a helyiség.

Szívesen láttam volna a megszokottól kicsit 
még jobban elrugaszkodó, bátor ötleteket, 
amelyek még egyedibbé, kreatívabbá teszik 
a teret. Ugyanakkor összességében elmond-
ható, hogy egy igényes, jól strukturált irodát 
sikerült alkotni, amely a magyar mezõnyben 
elõkelõ helyet foglal el.

Egyedi képregény került az egyik ebédlõ falára, melyet az Avis munkatársai írtak, és Haránt Artúr rajzolt meg.  
A hosszú étkezõasztalok egyedileg készültek, melyeket jól kiegészítenek a Parri székei, és a Tom Dixon által tervezett lámpák

A fali dekoráció és a bútorok mindenhol összhangban vannak
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Az irodaház tendert a Skanska új Leed 
Platinum díjra jelölt Green House épülete  
nyerte meg. A skandináv jegyeket magán 
viselõ irodaházba csúcsminõségû design  
bútorok és megoldások – többek között 
Herman Miller Sense és Resolve asztalok, 
Mirra székek, Actiu és Howe tárgyaló asz-
talok, Kastel fotelek és Allermuir breakout 
bútorok – kerültek, amelyek minden ergo-
nómiai, és fenntarthatósági igénynek meg-
felelnek. A jól csengõ, ismert márkák kivá- 
lasztásán túl számos egyedi megoldást is al- 
kalmaztak. Az egyedi nyomtatott vinil tapé-
ták, szõnyegpadló mintázatok és alakza-
tok például mind helyspecifikusan készültek.  

az europa desIgn már 1994 óta foglalkozIk kompleX módon közösségI terek formálásával, berendezésével,  

desIgn Irodabútorok forgalmazásával, Iroda ergonómIaI audItálással és költöztetéssel. az avIs budget group 

bsc kft.-vel való együttmûködésük még 2010-ben kezdõdött egy Ilyen audIt során. kIderült, hogy akkorI  

Irodájuk már nem felelt meg az Igényeknek: nem tudtak bõvülnI, a bútorok nem elégítették kI az IgényeIket,  

az Iroda kIalakítása meggátolta a mobIlItást. ezért a költözés elkerülhetetlen volt.

maximális ergonómia,  
kifinomult résZletek

Minden kiválóan hangszigetelt tárgyaló egy-egy nagyvárosról kapta a nevét, a képen látható például Párizsról

A fali dekoráció és a bútorok mindenhol összhangban vannak
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Ez utóbbinak 47 különbözõ színváltozata 
található meg a közel 6800 m2-es irodában. 
Az épület belsõ kialakításával kevésbé lehe-
tett játszani, de a végeredmény apró finomsá-
gokkal teli, a megvalósult részletek kreatívak, 
ötletesek. Ilyen például a fákat és városrész-
leteket ábrázoló, egyedi nyomtatott tapéta  
ún. piazzák felé sûrûsödõ motívumvilága, 
melyek az étkezõk elõtt helyezkednek el,  
odacsalogatva az embereket a központi 
közösségi, kollaborációs térbe. A tervezési 
folyamatba fiatal alkotókat, és az Avis Budget 
Group BSC munkatársait is bevonták, így 
készült el a harmadik emeleti konyha egyedi  
képregény designja is, amelynek történe-
tét a cég munkatársai írták, és Haránt Artúr 
képregényrajzoló készített el.

Az iroda kialakításánál olyan apróságokra  
is odafigyeltek, mint például a tárgyalók asz-
talában elhelyezett rendezõk, melyekben 
minden multimédiás eszköz kábele elfér, és 
visszacsévélhetõ, megõrizve ezzel a rendet.

Bár már minden mûködik, és a helyén van, 
a csapat dolga még nem ért véget. Igyekez-
nek minél többet visszajárni, hogy figyelem-
mel kísérjék, az emberek hogyan lakják be  
a teret, mit és hogyan használnak, hogy 
ennek megfelelõen alakítani tudjanak rajta.

Az Europa Designnak összességében 
sikerült egy európai mércével mérhetõ,  
kulturált, jól átgondolt irodát létrehoznia  
az Avis Budget Group BSC számára, ami 
valószínûleg több nagy céget sarkall majd 
arra, hogy munkatársai számára vonzóbb, 
motiválóbb környezetet alakítson ki. (x)

Europa Design Zrt.
H-1022, Budapest, 

Bimbó út 37.
www.europadesign.hu

A „zöld” étkezõ a legnyugodtabb hangulatú a három közül, aminek egyik oka az élõ növény fal

A breakout zónákat szívesen használják az Avis munkatársai, és kedvükre 
alakítják a bútorelemeket

A könnyen mozgatható bútorok a lobbyban elektromos és internetes csatlakozásokat rejtenek,  
ami könnyebbé teszi a prezentálást. A tér változatosan alakítható a hátsó mobilfalakkal
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