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Kijózanodás
A LogMeIn  
új irodája  
a Paulay Ede utcában

Hét-nyolc évvel ezelőtt történt valami...  

Akkorra ugyan már régóta elterjedt volt, 

hogy öltönyösök helyett garbósok, 

Converse-cipősök, szürke pólósok keresik 

a legtöbb pénzt a világon,  

ám arra senki sem számított, hogy  

a második vonalban olyan dollár  

milliomosok tűnnek fel, akik a munkahely-

ükön képtelenek meglenni csúszda és 

csócsóasztal, vagy az irodaház tízedik 

emeletén parkoló platós traktor nélkül.

Szöveg
Tervező:

 
Fotó

Martinkó József

Matisz alíz, Müller zsófia,  

Ondai OrsOlya
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scott Brownrigg, a studio o+a -t jegyző 
Primo orpilla és Verda alexander, vagy 
a sid Lee architecture olyan új irodai 
kultúrát honosított meg a Google, a Red 

Bull, vagy a Facebook megbízása alapján, ami 
rendkívüli energiákat szabadított fel az iroda-
tervezés területén. Régi ergonómiai, munka-
szervezési dogmák sora dőlt meg, illetve a start 
up vállalkozások „ökoszisztémájának” irodai 
kultúrája új igényeket indukált, ami a gyártók 
és tervezők világát is átalakította. Talán képte-
lenek is volnánk az új aktivitásalapú munkahe-
lyek univerzumát kellő árnyaltságban látni, ha 
nem volnának alternatív világok. Értem ezalatt 
a gegekkel, hangzatos designfrázisokkal zsúfolt, 
trendcentrikus megoldások mellett megjelenő 
alternatívákat, amelyekben a kreativitás úgy 
kerül a középpontba, hogy nem válik öncé- 
lúvá. Legutóbb egy magyar alapítású, ameri- 
kai székhelyű, budapesti fejlesztő központtal 
rendelkező iroda bejárásán volt ez az érzésünk.  
a LogMein nevű cég történetét itt hely hiányá-
ban nem taglalnám. Elég annyi, hogy a létszá-
mában intenzíven bővülő, sikerekben lubic- 

koló cég nemrégiben új helyre költözött. Vá- 
lasztásuk a város egyik legjobb irodaépületére, 
az eredeti eklektikus traktusával az andrássy 
úton pompázó, hátsó homlokzatával izgalma-
san az Paulay Ede utca felé dőlő, a holland Erick 
van Egeraat magyar irodája által 1994-97 között 
tervezett épületre esett. Matisz alíz designer és 
Müller zsófia társtervező, valamint a projekt-
menedzseri feladatokat ellátó ondai orsolya, 
illetve a grafikusként közreműködő File Béla  
a funkció és forma egyensúlyát, nyugodt szín-
világot és főleg értékállóságot sugárzó megol-
dások sorát választotta az irodai terek megújí-
tásának első ütemében. stabil és felnőtt lett  
a cég, ezt a design nyelvén képesek a legkézzel-
foghatóbb módon kifejezni a vállalat irányítói. 
aki kicsit is jártas a kortárs design világában, 
számára ez a tér úgy világítási megoldásában, 
mint kárpitozásában és bútorozásában valódi 
csemegék tárháza. az egységes atmoszféra meg-
teremtését szolgálja, hogy az alapbútorok zömét 
Ronan és Erwan Bouroullec jegyzi tervezőként 
és a Vitra gyártóként. a tervezők elsődleges  
célja, hogy különleges bútorválasztásukkal  
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akusztikailag és látványában lecsöndesített, 
elegáns, kiegyensúlyozott, ugyanakkor krea-
tív munkára ösztönző, könnyen mobilizálha-
tó téri szituációkat alakítsanak ki. Ezek alap-
elemei a változtatható munkalap-magasságú, 
préselt színes filc-határolólappal (screen) kiegé-
szített Tyde asztal, illetve a magas támlájukkal 
zárt, intim szeparékat formázó Alcove ülőbú-
tor. Legnagyobb sikert mégis a Hut elnevezé-
sű félig nyitott, félig zárt irodai „sátor” aratott, 
amiből minden munkaállomás-csoport ren-
delt volna egyet-egyet. nagy hangsúly került  
a világítás gondos tervezésére is, amibe ideha-
za szinte egyedülálló módon olyan gyártók 
designjai kerültek be, mint amilyen a legendás 
Jieldé állólámpa, a Lightnet, RZB gyártmányai, 
vagy a lapunknak több alkalommal nyilatko-
zó francia sztárépítésznő, odile decq 2011-es 
Pétale csillárja (Luceplan). a belsőépítészeti 
koncepciót végül a Milliken szürke tónusú pad-
lókárpitjai egészítik ki. nem túlzás tehát egy 
kiegyensúlyozott, minőségi irodai térről 
beszélni, ami erőteljes gesztusokkal áll ellent 
a múló trendek csábításának. 

A bútorok minősége és választékossága mellett az irodatér atmoszférájának megteremtésében hatalmas feladat hárul a növényekre is  


