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AMI A KÉZIKÖNYVBŐL  
KIMARADT

LAB5 koncepció a Vision Towersben

Egyediség vagy a nemzetközi követelményeknek  

megfelelő korrekt belsőépítészeti megoldások?  

Projektenként változó, hogy a megbízó melyik trendet részesíti előnyben.  

Ritkábban fordul elő, hogy a tervezők rendhagyó ötletei  

az eredeti szigorú koncepció ellenére is megvalósulhatnak. 

Szöveg
Belsőépítész

Fotó

PETRIK RITA

LAB5 ARCHITECTS

BUJNOVSZKY TAMÁS

A LAB5 architects munkatársai ebben 
a szerencsés konstellációban alakít-
hatták ki egy multinacionális 
gyógyszeripari cég kétszintes köz-

pontját a Vision Towers irodaházban.     
A LAB5 architects vezető tervezői – Erdélyi Lin-

da, Dobos András, Korényi Balázs, Gáspár Virág 
Anna – szigorú nemzetközi arculati kézikönyvet 
kaptak kézhez, amikor hozzáfogtak a Vision 
Towers B és C szárnyának két szintjét elfoglaló 
2200 m2-es iroda megtervezéséhez. Az elrendezés 
és a belső megjelenés adottak volt – ők azonban 
már a projekt kezdetén a helyi adottságokhoz iga-
zodó, egyedi megoldásokat szorgalmaztak. Javas-
lataik annyira tetszettek a megbízónak, hogy zöld 
utat kaptak; sőt, néhányat ezek közül később eset-
leg a kézikönyvbe is beépítenek. 

Az épület minden irányban rendkívüli pano-
rámával rendelkezik, nagy összefüggő ablaksáv-
val, így ideális az egyterű és cellás egységek elhe-
lyezésére. A hagyományos irodai funkciók 
60%-a nyitott terű, 40%-a cellás térbe került.  
A munkaterek világosak, sok fehér felülettel és 
natúr színekkel. A padlót organikus minták által 
ihletett, printelt szőnyeg borítja. A bútorokon 
és falburkolatokon egységesen megjelenő fehé-
rített tölgy dekor meleg, természetes hatást kelt. 
Ebben a visszafogott „keretben” jól érvényesül-
nek az élénk színű elemek és az érdekes formák. 
Zöld, narancs, kék – visszatérő színek a széke-
ken, lámpákon, a dekorációban. Magas minő-
ségű bútorok, melyeket a Kinnarps szállított, 
(köztük a Drabert gyártotta ergonomikus  
Mento széket), továbbá a különleges design lám-
pák fokozzák az igényesség érzetét.

A tervezők az épületszárnyak közepén egy zárt, 
belső magot alakítottak ki, amely a természetes 
világítást nem igénylő, kiszolgáló funkciókat fog-
lalja magában. A közös használatú, „sötét” kis 

Kihúzott fiókhoz hasonlító, LED-világítással kiemelt nagy fadobozok díszítik a recepcióval szemközti falat, vagyis fontos szerep jutott a 
világításnak, aminek terveit és a kivitelezést egyaránt a be light! végezte

Szigorú geometrikus rend, természetes színek és pazar kilátás a tárgyalóban
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kuckókat élénk színek vidámítják, a fűzöld hang-
szigetelt fülkében pl. Marset Tam Tam lámpák 
kellemes fénye mellett lehet üldögélni.

 Valódi attrakció a két szintet összekötő, önál-
lóan térbeállított, szoborszerű belső lépcső. Az 
épület külső, földszinti előteteje által inspirált 
forma olyan, mint egy bonyolult origami, vagy 
egy formatan feladat a MOME-n. Ugyanilyen 
izgalmas karakteres elem a 45 fokos szögben 
csatlakozó épületszárnyak csuklópontját kije-
lölő, véletlenszerűen beforgatott, ismétlődő, 
nagy fadobozokkal díszített falburkolat, egyedi 
rejtett LED-világítással kiemelve a falsíkból.  
A komfortérzetet néhány további megoldás is 
növeli: pl. a katonás rendben ültetett élő növé-
nyek, a magas támlájú ülőpadokkal elválasztott 
boxos teakonyha, vagy a workshopok hangula-
tát megteremtő csocsóasztal.

Vezető tervező:
Erdélyi Linda, Dobos András, Korényi Balázs, 

Gáspár Virág Anna (LAB5 architects)

Építész tervezők:
Szegedi Zoltán, Tóth Tamás, Vámos Zoltán

Akusztika:
Borbás László

Tervezés éve: 
2013-2014

Átadás éve: 
2015

Összterület (bruttó): 
2 200 m2
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Magyarország egyik piacvezető 
gyógyszergyára a Kinnarps bútorait 
választotta új budapesti irodájának 
berendezéséhez.

INSPIRÁLÓ IRODATEREK

A belső lépcső funkciója kettős: közvetlen kapcsolatot biztosít a két szint között, valamint látványos térelemként növeli az iroda presztízsét  
Telitalálat a teakonyha bútorválasztása. A boxos jellegű Monolite-sorozat néhány napsárga kanapéja a közösségi térben is lehetőséget teremt némi elkülönülésre




