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EZ NEM CSAK EGY TERV
Ritmust adtunk a térnek

A Profession.hu új irodájának tervezői számos kötöttséggel találkoztak,  

amelyeket egyedi ötletekkel, finom megoldásokkal oldottak fel.  

Bertóty Eszter belsőépítésszel a nehézségekről,  

a csapatmunkáról  

és az elismerésekről beszélgettünk.

Szöveg
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BATÁR ZSOLT

Tavaly év végén költözött új irodába  
a Profession.hu csapata. Bertóty Esz-
ter és Szenes Andrea belsőépítészek 
igazi csapatmunkát végeztek a 900 

négyzetméteres iroda kialakításakor, elvégre  
a dekorba is besegített több fiatal tervező. „Utá-
nanéztünk, milyen a cég arculata, ez alapján 
készítettük el az előzetes koncepciót – mondta 
Bertóty. – Amennyire egy open air iroda terve-
zésekor szabadok lehetünk, azt a szabadságot itt 
megkaptuk.” Mivel a Krisztina Palace számos 
irodája közül csak egy a Professioné, néhány 
dologban – például a burkolatok színében, vagy 
az árnyékolók minőségében – alkalmazkodni 
kellett a ház egészének designjához.

De kötöttséget jelentett a tér belső szerkeze-
te is. „Nagyon sokat játszottunk a térrel, hogy 
minden funkció be tudjon kerülni – árulta el 
Bertóty. – Nagyon pici volt a belmagasság, így 

nem építhettünk külön álmennyezetet a vilá-
gítás kedvéért, ezért találtuk ki a belógatott 
lámpákat, amelyekkel adunk egy ritmust a tér-
nek. Ezt a megoldást nagyon szeretem, bár 
fényképen kevésbé érzékelhető, mint a való-

ságban.” Kritikus pontot jelentett az egyik kes-
keny, hosszú folyosó is, amely szintén adott 
volt, és ahová „azóta került egy festés, amitől 
jóval barátságosabb lett. A folyosó végén pedig 
egy gépészeti szekrény csúfította a képet, ezt 

toronyháznak álcáztuk, a festmény most magá-
ba foglalja a gépészeti részeket.”

A piacvezető állásközvetítő cég új otthonát 
tágas konyha, masszázsszék, csocsó, zenehall-
gatásra is alkalmas puffok és egyedi tárgyalók 

Szellős, nyitott, mégis jól tagolt irodai tér

A burkolatoknál alkalmazkodni kellett
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dobják fel. A konyhánál újabb formabontó újítást 
láttunk: a színes bögréket több sorban kifüggesz-
tették az ablak elé, így számos játékos lehetőség 
bontakozik ki – akár a fénnyel és a színekkel, akár 
a bögrék elrendezésének logikájával –, miközben 
a kilátás sem vész el. „Ez is egyedi ötlet, egy fia-
tal kreatív, Trellay Levente tervezte és kivitelez-
te” (az irodabútor-rendszereket pedig a Do work 
Kft. szállította be).  A színes dekorációk az iroda 
egészében finoman ellenpontozzák a fehér és 
pasztellszínek uralta visszafogott hangulatot,  
a designötletek nem csupán belesimulnak a tér-
be, hanem tagolják, szervezik is azt.

A designötletek  
nem csupán  

belesimulnak  
a térbe... 

Az alacsony  
belmagasság  

sok mindent  
meghatározott

...hanem tagolják,  
szervezik is azt

A konyhában  
lényeg  
a játékosság

A csapatmunka meghozta a gyümölcsét: az 
egyedi megoldások barátságos, természetes és 
egyszerű munkakörnyezetet teremtettek, ame-
lyet az Év Irodája-díjra is jelöltek. Ám a legfon-
tosabb, hogy a Profession 84 dolgozója máris 
kötődik az új helyhez, mondván, az nem csak 
egy terv, hanem „ahogy van, mi vagyunk”. 
Bertóty erre a legbüszkébb, szerinte „ha máris 
magukénak érzik az irodát, az a legnagyobb 
dicséret, amit kaphatunk”.



PROFESSION.HU IRODA
Bertóty Eszter és Szenes Andrea (Sze-

nes Design Stúdió) lakberendezők 
megkeresésére kezdtünk el egyeztet-
ni a Profession.hu iroda egyedi beépí-

tett berendezéseinek gyártásáról.
Az igényes designhoz hozzátettük anyag és 

gyártási tapasztalatainkat. Érdekes és izgalmas 
feladat volt a több méretben és elrendezésben meg-
álmodott, a nagyteres irodai elrendezés zsongásá-
ban a nyugalom szigeteit nyújtó magas támlás 
egyedi kárpitozott bútorok elkészítése.

A juhar furnérozott, olajozott felületek a ma- 
gas minőséget, míg a fekete táblafestékkel felü-
letkezelt ajtófrontok a funkcionalitást szolgál-
ják, mint írótábla és üzenethordozó.

Az open space területre az ablaksor elé beépült 
17 méter hosszú padsornál több funkcionális kér-
dést is meg kellett oldani – a padok ne vegyék el 
a fényt, kényelmesek és tartósak legyenek. Öröm 
volt dolgozni a tervezőkkel és a megbízóval.

A BÚTORG Kft. a Kemabo csoport tagjaként – 
2 éve átadott piliscsévi gyártóüzemben 50 fős 
létszámmal működik. A folyamatos technoló-
giai és műszaki fejlesztések biztosítják, hogy 
megrendelőinket magas minőségben és teljes 
körűen ki tudjuk szolgálni. Az irodák belsőépí-
tészeti kialakítása területén nagy tapasztalattal 

Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
H-1037 Budapest, Bojtár utca 37.
Telefon: +36 30 242 23 54
E-Mail: info@butorg.hu
Web: www.butorg.hu

rendelkezünk. Cégünk kivitelezte a Reckitt-
Benckiser Magyarország Kft, a Jófogás.hu, az 
Elmű irányító központ, DTZ iroda, Roche 
Magyarország cégek irodáit is.

Célunk:
A tervezők és megrendelők által megálmodott 
teret a legjobb szaktudásunk, műszaki ismer-
tünk szerint teljesíteni – megrendelőink maxi-
mális megelégedésére. (x)

HA A RÉSZLETEK ÖSSZEILLENEK, 
AKKOR MINDEN RENDBEN, 
TÖKÉLETES A HARMÓNIA.

 

 
 

 
 

 

 

ANNA ÉS HANS BRUNNER SZERINT A JOSKO KOMPLEX JÖVŐ OTTHONÁNAK:

ÚJ ÉS CSAK A JOSKONÁL: A JOSKO SMART MIX 
Ablak, bejárati és beltéri ajtó v,alamint padló anyagban, színben egymással összehangolva.
A hagyományos kézműves tudás alapján kiválasztott fafajtáknak és megmunkálásnak, valamint a nemes olajok 
alkalmazásának köszönhetően, az egyes elemek egyetlen kellemes élettérré egyesülnek- a padlótól a lábazaton 
és lépcsőkőn keresztül az ablakokig, beltéri és bejárati ajtókig. Így teremt a Josko Smart Mix harmóniát, amelyben 
évtizedek múltán is garantáltan jól érzés élni. És mivel mindez egy helyről származik, időt és pénzt spórolhatunk. 
Egyszerűen tökéletesen szép, egyszerűen JOSKO.

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
Információ: +36 30 430 8064
 +36 30 480 9830 v +36 1 445 4600 
E-mail: info@joskoszalon.hu
www.joskoszalon.hu


