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DERÉKSZÖGBEN
Emarsys iroda a First Site irodaházban

Dinamikusan növekvő szoftvercéghez illően,  

azaz high-tech környezetben dolgozik az Emarsys Budapesten. Racionális geometria, kellemesen „nagy levegőkkel” és tudatosan 

tervezett, megnyugtató szabálytalanságokkal. 
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N agyon átgondoltan indult az 
Emarsys új irodájának keresése: 
gondosan feltérképezték a cég  
igényeit, munkastílusát, majd ez 

alapján egy tervezési programot alakítottak ki, 
végül ehhez keresték meg az ideális teret. A vá- 
lasztás a First Site irodaház egy szintjére esett. Itt 
viszonylag kevés négyzetméteren, vagyis a leg-
hatékonyabban sikerült az előzetesen megterve-
zett program minden elemének helyet találni, az 
épületben pedig a közeli jövőre tervezett máso-
dik bővülési ütem számára is van tér.

 A belső közlekedőmag körül az oldottabb 
közösségi terek, a homlokzatoknál a funkci-
onális, nyitott irodák helyezkednek el, így min-

Akváriumszerűen a nyitott térre néző tárgyalók
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den munkahely természetes fényhez juthat.  
Álló testhelyzetű és közösségi munkavégzésre 
alkalmas helyek, nyugodt beszélgetést biztosító 
„telefonfülkék” is szolgálják az újszerű munka-
szervezési igényeket. Az átláthatóság és a belső 
kommunikáció biztosítása érdekében a közle-
kedőmag mellett megtartották a szint teljes 
átláthatóságát, az így kapott folyosók a tér tisz-
ta geometriáját is hangsúlyozzák. 

A racionálisan szervezett belső osztást az  
„Y” alaprajzú recepció és ruhatártároló tömb-
je mozgatja meg. Ennek döntött vonala a belé-
pőt a hetven főt befogadni képes, egyúttal a cég 

legnagyobb tárgyalójaként és a dolgozók kan-
tinjaként is használatos auditórium felé tereli. 
Így a meetupokra és egyéb rendezvényekre 
érkező vendégeket is „irányba állítja”, valamint 
még hangsúlyosabbá teszi az egyébként színé-
vel is kiugró, élő teret. 

A cég profiljához illeszkedően lényegében 
modern, célszerűen kialakított, high-tech a kör-
nyezet, ami a tervezők értelmezése szerint egy-
úttal kimunkáltságot és profizmust is jelent – 
mindezt a magas minőségű faburkolatok 
jelenítik meg. A munka alapvetően nyitott terek-
ben zajlik, így különös figyelmet fordítottak  
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A tervezők gondosan feltérképezték a cég igényeit, munkastílusát, majd ez alapján tervezési programot alakítottak ki
Az épületben a közeli jövőre tervezett második bővítési ütem számára is van tér

A munka alapvetően nyitott terekben zajlik, így különös figyelmet fordítottak 
a megfelelő akusztikai környezet kialakítására

a megfelelő akusztikai környezet kialakítására.  
A közösségi terek gumiburkolata helyett sző-
nyegpadló, a plafonra pedig textilművész bevo-
násával készített hangelnyelő panelek erdeje 
került. Ezek élénksárgája az irodaterek mellett, 
az akváriumszerűen a térre néző tárgyalókban 
és a telefonfülkékben is oldja a cég kékjének 
dominanciáját. A geometria játékosabb oldalát 
hangsúlyozza a falak és a padló cikkcakk-festé-
se is, mindez együtt pedig a letisztult formák 
ellenére épp annyi rendezetlenséget teremt, 
hogy ne érezzük teljes szentségtörésnek, ha vala-
ki elől felejt egy kávésbögrét az íróasztalon. 


