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Vision Towers, KPMG iroda 

A vállalati felelősségvállalás terén élen járó KPMG globális jövőképének lényege,  

hogy a legjobb munkáltatóvá váljanak.  

Ennek egyik alappillére az emberközpontú, inspiráló munkakörnyezet megteremtése.  

A 3h építésziroda által tervezett Vision Towers irodaházzal valóra vált  

ez az elképzelés. Az ideális munkahely belső kialakításában  

a MádiLáncos Studio tervezői voltak segítségükre.

RÉSZLETEK  
HARMÓNIÁJA

office@convergen-ce.com   |   +36 1 225 0912    |   www.convergen-ce.com

There is no substitute for local experience
ConvergenCE acted as development, investment and project management advisors to KPMG 
at Visions Towers and is the property manager of the building.

Our services:  •  Investment •  Development •  Asset Management

 •  Project Management •  Property Management • Development Consultancy

Vision Towers North 

Office Building

BREEAM certified

A+ grade
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Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

PETRIK RITA

MÁDILÁNCOS STUDIO

BUJNOVSZKY TAMÁS

Élénk, erős színek és játékosabb formák a közösségi terekben

A reprezentatív funkciójú tereket minőségi  anyaghasználat  és elegancia jellemzi

Magyarország egyik vezető könyv-
vizsgáló, adó- és üzleti tanács-
adó társasága, a KPMG 2014 
augusztusában költözött az 

újonnan megépült Vision Towers irodaházba.  
A cég 750 munkatársa az épület északi szárnyá-
nak szintjeit foglalta el, közel 11 ezer m2 területen. 

Az „A” kategóriás, BREEAM-Excellent minő-
sítésű „zöld” irodaház tervezése, kivitelezése, 
belső tereinek alakítása és berendezése több 
kiváló cég együttes munkájának eredménye. Az 
elmúlt években az irodatervezés piacán kiemel-
kedő pozíciót kivívott MádiLáncos Studiót a ter-

vezés legvégső szakaszában kereste meg az épít-
tető, megbízásuk a kiemelt és közösségi terek 
tervezésére, illetve az általános irodaterek szín- 
és grafikai koncepciójára vonatkozott. Ahogyan 
azt a stúdió alapítójától, Sárosdi-Mádi Kriszti-
nától megtudtuk, mindössze egy hónap állt  
a rendelkezésükre a belsőépítészeti koncepció 
kialakítására. Ekkor már csak minimálisan 
lehetett a tereken és az alkalmazható anyago-
kon változtatni, alkalmazkodniuk kellett az 
addigra elkészült szerkezetekhez is.   

Funkcionális elegancia és racionális térszer-
vezés – a két legfontosabb szempont, ami meg-
határozta koncepciójukat. A mai irodákban 
használható technikai elemeket alkalmazva és 
a részletek harmóniájára ügyelve modern és 
friss hangulatú tereket hoztak létre. A ház 

Impozáns előtér organikus lámpakompozíció-
val és hatalmas „kavicsokkal”

Kékek és földszínek, szürke-drapp-barna árnyalatok 
reflektálnak a KPMG saját designjára 

Tervezés: 
Sárosdi-Mádi Krisztina, Láncos Áron,  

Móder Edit, Matheidesz Sára, Szlovák János, 

Pallai Patrik (MádiLáncos Studio)

Grafikai terv:
Bóna Toma

Tervezés éve: 
2013-2014

Átadás éve: 
2014

Bruttó összterület:
11 000 m2

feszes építészete miatt mindenütt a geometri-
kus formákat részesítették előnyben; még  
a közlekedők világítótestei is varázslatos, geo-
metrikus fény-árnyék játékot vetítenek a falra. 
A belső tér a KPMG saját designjára reflektál: 
kékek és földszínek, szürke-drapp-barna 
árnyalatok dominanciájával. Élénk, erős szí-
nek és játékosabb formák csak a közösségi 
terekben (konyha, work-café, pihenők), ott is 
limitáltan jelenhettek meg.

A reprezentatív funkciójú tereket – lobbi, kon-
ferenciatermek, igazgatóság – minőségi  anyag-
használat jellemzi, a felületeket textúrák és ár- 

nyalatok játéka gazdagítja. Az impozáns  
előtérben azonnal megragadja a tekintetet  
a Mengyán András által készített nagyléptékű 
murális műalkotás, amelyet a KPMG egy meg-
hívásos kortárs képzőművészeti pályázaton 
választott ki. További érdekesség a sötétre festett 
mennyezet alatt lebegő organikus lámpakompo-
zíció, illetve a hatalmas kaspók és „kavicsok”. 

Az irodát a belsőépítészet és a vállalat arcula-
tának összhangja, valamint a cég által képviselt, 
minőséghez és filozófiához illő és méltó hangu-
lat megteremtése miatt érdemesnek találták 
arra, hogy „Az Év Irodája 2014” díjra jelöljék.  




