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D E S I G N

Trendsziget

a Graphisoft

Parkban
EURÓPA EGYIK LEGNAGYOBB, VEZETŐ IRODABÚTOR-GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ 

NAGYVÁLLALATA A HAWORTH. MAGYARORSZÁGI, KÖZEL 650 M2 ÖSSZTERÜLETŰ 

MEGÚJULT BEMUTATÓTERMÉT A GRAPHISOFT PARKBAN NYITOTTA MEG 

A KÖZELMÚLTBAN A CÉG. E SHOWROOM A HAWORTH ÉS A MÁDILÁNCOS STÚDIÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN NYERTE EL VÉGSŐ ARCULATÁT.

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

HAWORTH, MÁDILÁNCOS STÚDIÓ

PALKÓ GYÖRGY

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
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Családi faipari vállalkozásból vált világhírű 
nagyvállalattá a Haworth: 1948-ban a Michi-
gan állambeli Hollandban alapította Gerrard W. 
Haworth, akkor még Modern Products néven.  
Az anyavállalat – a Haworth Inc. – székhelye 
napjainkban is Holland városa, de a vállalat 
a kereskedői rendszere révén a világ számos 
országában jelen van. Európában közvetlenül 
vagy kereskedői hálózaton keresztül, ezen 
belül hét országban fejlesztéssel és gyártás-
sal, további négy országban saját értékesítési 
szervezettel képviselteti magát. 

Noha neve hallatán elsősorban irodabútorok-
ra asszociálunk, a Haworth Inc. 2011 óta part-
nerségi viszonyban áll a nemzetközileg ismert 
prémium brand, a Poltrona Frau Group vállalat-
csoporttal (Poltrona Frau, Cappellini, Cassina) 

A showroomba lépve a Fórum tere fogad, amely 
egyaránt szolgál várakozóhelyként, de informális, 
formális megbeszélések helyszínéül is. A puha 
szövetkárpitok, letisztul bútorok szinte egy nappali 
hangulatát idézik, ezáltal is oldottabban folyhatnak 
a megbeszélések

A Library harsány piros színével hívogat egy kis 
elvonulásra. Az egyedi polcok, remek összhangot 
alkotnak a Ribbon bárszékek eleganciájával. Ügyfél-
megbeszélésekhez, ötleteléshez vagy kikapcsolódás-
hoz, igénynek megfelelően

- 2014 óta többségi tulajdonosként. Ekként 
a szállodák, vendéglátó-ipari enteriőrök búto-
rozására, kialakítására éppen úgy „szakmai 
választ” tud adni luxuskategóriás designdarab-
jai által, miként egy privát otthon létrehozására. 
A Haworth által forgalmazott bútorokra (térel-
választó panelek, íróasztal-rendszerek, ergo-
nomikus forgószékek, lounge bútorok, szekré-
nyek, tárolók, konferencia-bútorok stb.) a precíz 
kidolgozás, a tartósság, a fenntartható design 
és emberközpontúság, de az állandó megújulás 
és egyúttal a hagyományok őrzése is jellemző. 
A tervezői nevek, stúdiók nevei is igen jól csen-
gőek: mások mellett az ITO Design Studio, az 
Urquiola Studio vagy Marcel Wanders megva-
lósult álmait találjuk a Haworth kínálatában.  

Magyarországon 1995 óta van jelen a cég 
Haworth Hungary Kft. néven gyári képviselet-
ként, viszonteladókon keresztül azonban az 
észak-, dél-, délkelet-európai régiót (NESEE) 

is képviseli. Mindaz, ami a forgalmazott búto-
rok, kiegészítők sajátja, avagy az innováció, 
a kreativitás, az visszaköszön a Graphisoft 
Park háromszintes Hy épületének földszint-
jén található Haworth Budapest Showroom 
belsőépítészetében, mely egyúttal a cég 
filozófiájának téri elbeszélése, az organi-
kus (dinamikusan változó) munkakörnye-
zeti kialakítások remek szimbóluma is.

A épület adottságait jól használták ki a ter-
vezők, a körbejárható, tágas bemutatóterem 

– egyben iroda – nagyméretű ablakai mére-
tes, hívogató kirakatként szolgálnak, valamint 
optimális benapozást biztosítanak a térnek. 
A showroomban, konszenzusban az aktuális, 
a munka és a szabadidő terei közötti határokat 
megszüntető irodatér-kialakítási trendekkel, 
az egyes zónák esetében asszociatív, narratív 
elnevezésekkel találkozunk: Fórum, Co-Create, 
Library, Cappellini Café, Front és Back Yard 

(mintha nem is irodatérről beszélnék, igaz?). 
Összhangban a jelennel és prognózis a jövőre. 

Erről is szól a Haworth budapesti bemutatótere. 
Mire is gondolunk? Trendelőrejelzések alapján 
a jövő kihívása irodatér-kialakításban a kreatív, 
maximális térkihasználtság, az adaptív, integ-
rálható bútorozás, a megfelelő színek, a vilá-
gítás megválasztása és a magas fokú akusz-
tikai tervezés, zajcsökkentés. Erre, mintegy 
válaszul szolgál az impozáns Cappellini Café 

–, melyben a névadó, Giulio Cappellini ikonikus 
darabjai kiemelt szerepben vannak jelen – a szí-
nek által is elkülönül a Front Yard rész munka-
állomásaitól. De szintén a színkoncepció gon-
dos tervezését reprezentálja a Front Yard és 
Back Yard zónák koloritja. Az intenzív piros 
mellett leginkább a lágy földszínek dominál-
nak, erre utal a dán ege modulelemekből álló 
szőnyegpadlója valamint a fa parkettaborítás is. 
Az ege szőnyegmodulok készítésekor minimális 

A Cappellini Café eklektikus bútoraival informális 
jelleget sugároz, elkülönülve az egyéni munkaállomá-
soktól. Koncentrált munkavégzéshez vagy kisebb 
csoportos megbeszélésekhez nyújt kényelmes 
alternatívát a tér
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A multifunkcionális 
tárgyalótér a térkihasználás 
remek példája. Mobilis 
bútorainak köszönhetően 
tréningekhez, előadásokhoz, 
prezentációkhoz is könnyedén 
átrendezhető. A tolóajtóknak 
köszönhetően igény szerint 
szeparálható a terem, amely 
összekötő kapocs a Front és 
a Back Yard térrész között

A kávézót idéző konyha 
üvegfalain keresztül betekintést 
nyerünk a közösségi térbe, 
amely a dolgozók központi 
találkozóhelye is. A Back Yard 
front falait borító akusztikus 
panelek a mély hangok 
elnyelését segítik, ugyanakkor 
dekoratív elemek is

a szennyezőanyag-kibocsátás és hulladékkép-
ződés, és maximalizált az újrahasznosítható 
anyagok felhasználása, visszaforgatása (Cradle 
to Cradle TM), ezáltal a Haworth cégfilozófiá-
ját megalapozó fenntarthatósági szempontok 
például az anyagok (és így a beszállítók) kivá-
lasztásában is tükröződnek.

A környezet, az egészség védelme, az energia-
takarékosság fogalmazódik meg a világításter-
vezésben. A Philips eszközeivel (vezérlők, vilá-
gítótestek, energiahatékony LED-fényforrások, 
modulok) alakította ki a bemutatóterem intelli-
gens világítási rendszerét a Haworth Hungary. 
Mozgásérzékelőhöz csatlakoztatott lámpates-
teket látunk a mennyezeten, de a világítótes-
tek fényerőssége is szabályozható, ezáltal 
egyrészt elkerülhető a felesleges energiafo-
gyasztás, a szabályozás által pedig az egyéni 
világítási preferenciák is szerephez juthatnak. 

Kortárs vizsgálatok bizonyítják, hogy egy 
megfelelő akusztikával kialakított térben 

jobb a közérzetünk, s ha ezt a munka világá-
ra is vetítjük, akkor beszédes, hogy az átlag-
hoz képest 15 százalékkal jobban teljesítünk.  
A bemutatóterem puha felületei, a szőnyegek, 
a pázsitot idéző műfű, kárpitok és párnák, de 
a könyvekkel megrakott könyvespolc szintén 
hozzájárulnak a megfelelő akusztikához.   

A puha felületekkel szemben az ún. hideg 
felületek viszont visszaverik a hangot, vagyis 
a manapság kedvelt belsőépítészeti anyagok 
(hideg felületek, króm, beton stb.) nem igazán 
kedveznek az akusztikának. Ennek ellentétele-
zése a hangszigetelés. A showroom loft jelle-
gű nyitott terében komoly szakértelmet kívánt 
a teljes tér hangszigetelése: a hang terjedését 
a tervezők nem korlátozták, azonban az utózön-
gés mérséklésével jelentősen javítottak a tér 
akusztikáján. Mindezt egyedileg felfüggesz-
tett modulokkal és falra szerelt panelek segít-
ségével érték el - kiemelten a svéd Ecophon 
üveggyapot  alapanyagú paneljeivel. A beszál-
lító kiválasztása ebben az esetben sem vélet-
len. A Saint-Gobain Ecophon ugyanis vezető az 
akusztikus álmennyezeti és fali hangelnyelő 
rendszerek fejlesztésében és forgalmazásá-
ban, Európa-szerte partneri viszonyt kiépítve 
a Haworth-szel. A showroomban látható har-
madik generációs, üveggyapotból gyártott lapok 
70 százalékban újrahasznosított üveget tartal-
maznak, az üvegalapanyagot pedig megúju-
ló, növényi alapú kötőanyaggal kombinálják. 
Vagyis az akusztikai anyagok tekintetében is 
elmondható, hogy anyagi kvalitásaikon fölül 
a beépített panelek szintúgy a Haworth szel-
lemiségének markerei.

A Co-Create zóna a kollaborá-
cióról szól. A Workware 
technológia újításként 
a projektmegbeszélések 
kiváló eszköze.
A szövet- és anyagminta 
tároló display a tervezők, 
értékesítők munkáját segíti




