Három karakter,
egy koncepció

← Bár a különböző épületszárnyakban
más-más színes és design elemek az
uralkodók, az egyszerű négyzetekből
kialakított dekoráció mindenhol
megjelenik.

a Nokia filozófiáját képviselik. Az első
szárny Finnországot jeleníti meg, az Origin
nevet kapta; a második Magyarországot,
amely a Development nevet viseli; a harma-

a nokia székház belső terei

dik a globális világot Connectivity névvel.
A különböző egységekre jellemző motívumok, design elemek és eltérő színvilág
alkalmazásával kívánták elérni az egysé-

Szöveg: MÓR É LEV ENTE

gek egyediségét. A finnországi szárnyban

Fotó: PA LKÓ GYÖRGY

a modern, skandináv hatású, erdőt imitáló
fa térelválasztó elemek adják meg az iroda-

Belsőpítész: DEM ETER NÓR A

terület karakterét. A fa térelválasztók erdő
motívuma a tapéta grafikáiban, illetve a fa

A

lámpaburákban is megjelenik. A magyarorNokia új székháza a Cor-

Az irodaépület belsőépítészeti tervezé-

fordítottak a lehető legjobb helykihaszná-

szági témát az erőteljesebb piros szín kép-

vin sétányon egy közel

se az épület adottságaihoz igazodva, vala-

lás mellett a munkaállomások ergonómiai

viseli, a falgrafikákban magyar motívumok,

24.000 négyzetméter alap-

mint a Nokia irányelveit követve zajlott.

szempontok szerinti kialakítására, a fény-,

a berendezésekben pedig magyar terve-

területű irodaépületben

A tervezés során a munkavállalók elvá-

kapott helyett, amely karakteres formavi-

rásaihoz is igazodó, a mai modern iro-

lágával és innovatív szerkezeti megoldása-

da követelményeknek megfelelő bel-

ival nemzetközi viszonylatban is különleges.

ső tereket hoztak létre. Különös figyelmet

a hőmérséklet, a zaj- és egyéb akuszti-

zők design termékei jelennek meg. A globá-

kai hatások mértékének optimalizálására.

lis világ szárnyában a kapcsolódást szem-

Az épület három szárnyát három külön-

léltető design elemek alkalmazásával egy

böző téma mentén alakították ki, amelyek

high-tech világban érezhetjük magunkat,
ahol minden mindennel összekapcsolódik.

← A skandináv
építészetre utaló
falburkolat sematikus
erdőmintája, illetve
a lécekkel megoldott
álmennyezet jó ritmust
ad a beltérnek.

→ Számos vegyes
használatú, közösségi
teret hoztak létre az
irodai szinteken.
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A frissesség, a lendületesség, a modern
gondolkodásmód jellemzi az itt kialakított
belső tereket, amelyek az ultramodern lám-

A Pixelszerű négyzetes

← Számos tárgyalót és elvonulásra,

dekoráció reflektál az

csendes munkára alkalmas

álmennyezetek osztásaira is.

helyiséget alakítottak ki.

pákban és grafikai illusztrációkban is vis�szaköszönnek. Az open office és break-out
tereket kényelem és funkcionalitás szerint alakították ki, amelyekből a legújabb
technológiai újítások sem hiányozhatnak.

A különböző funkciójú tereket
középen mattított üvegfalak
választják el egymástól, amiben az
adott épületrész jellemző színei is
megjelennek.

A pixel-motívum a padló
burkolataiban is megjelenik.
Modulyss Step/Alpha/First
családok a DECOR FLOORtól

Belsőépítész tervező:
DEM ETER DESIGN STÚ DIÓ K FT.
Közös területek:
DEM ETER NÓR A, SIMON EDINA,
DOBÓ M AGDI, FEHÉR IBOLYA,
FU FER ENDA EDIT, GÁ L-MÓZES
A NETT, POLGÁ R TIBOR
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ARCHIMON ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
space plan tervezés
iroda audit tanácsadás
építészeti- és belsőépítészeti tervezés
projekt menedzsment

A

ÜVEGFALAK

Apró Tamás
ügyvezető, vezető építész

„új értelmet adunk az irodatereknek”

www.archimon.hu
a NOKIA irodaterületeinek belsőépítészeti tervezője

DEKO FG egyrétegű üvegfalak

DEKO MV

DEKO GV kétrétegű üvegfalak

DEKO FG2 kétrétegű üvegfalak

FG FIRE tűzgátló

DEKO FV harmonikafal

FV2 Glass harmonikafal

DEKO PF tömör falak

K O N C E R T E K , Ú J C I R K U S Z , H A N G V E R S E N Y E K , F I L M , S Z Í N H Á Z , T Á N C , KIÁLLÍTÁSOK,
GYEREKPROGRAMOK, ZÖLD PROGRAMOK

RENDSZEREK
A dán DEKO térelválasztó építési rendszerek különféle átszerelhető-

A DEKO rendszerek előnyei:

és mobil falrendszerekből, belső üvegfal szerkezetekből állnak.
A DEKO rendszerek megfelelnek napjaink követelményeinek, a rend-

•

kívül gyors szállítási és szerelési határidők mellett a rendszerek páratlan

Átszerelhetőség, átépíthetőség a funkció változása esetén.
(10 év átszerelhetőségi gyári garancia!)

mobilitással bírnak. Így akár falépítés közben is lehetőség van a módo-

•

Gyors szállítás (raktárról azonnal, vagy 2-3 héten belül).

sításra, a tervezést sem kötik szigorú modul méretek.

•

Nagymértékű mobilitás, szabad tervezhetőség.

•

DIN szabványos ajtólapok is felhasználhatóak.

•

Első osztályú anyagminőség, kategóriájában kedvező árfek-

A kivitelezés során, a helyszínen méretre vágott profilcsalád kizárja a pontatlanságot, minden méret mm pontos.

véssel.
•

Az ajtólapok anyaga lehet fa vagy edzett üveg is. a DIN szabvány
használata lehetővé teszi, hogy az ajtólapok akár más beszállítótól is
beszerezhetőek, így egységes design alakítható ki egy adott irodán belül.

Komoly műszaki háttér és fejlesztés, EU-s és magyar minőségi
tanúsítványok (CE jel, hanggátlás, tűzgátlás, környezetvédelem).

•

Kizárólag egészségre ártalmatlan, környezetbarát alapanyagok alkalmazása

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.
1138 Budapest, Váci út 168/F
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I

Tel.: +36 1 270 9072

I

Email: info@gmb.hu

I

www.deko.hu

I

www.dekouvegfalak.hu

NOUVELLE VAGUE (FR) � DELUXE (FR) � PINK MARTINI (USA) � IRIE MAFFIA � BUDAPEST BÁR � ANNA AND THE BARBIES
SENA � MAGASHEGYI UNDERGROUND � MARY POPKIDS � 30Y � PÉTERFY BORI & LOVE BAND � HIPERKARMA � HOBO
FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER � LOVASI ANDRÁS � HARCSA VERONIKA - GYÉMÁNT BÁLINT FEAT. NILS WOGRAM (D)
IVAN & THE PARAZOL � KISCSILLAG � QUIMBY � CSÍK ZENEKAR � MIDDLEMIST RED � VAD FRUTTIK � PALYA BEA
FERENCZI GYÖRGY � PÁL UTCAI FIÚK � RANDOM TRIP � BOHEMIAN BETYARS � FIREBIRDS ÚJCIRKUSZ � KISTEHÉN
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA � JÓNÁS VERA EXPERIMENT � BUDAPEST VOICES � SHAI MAESTRO TRIO (IL) � ZUBOLY
KEREKES BAND � PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA � FRAN PALERMO � MARGARET ISLAND � NAPRA
VOLKOVA SISTERS � CSAKNEKEDKISLÁNY � BOGNÁR SZILVIA � MODERN ART ORCHESTRA � MOMENTÁN TÁRSULAT
VARRÓ DÁNIEL � SZIRTES EDINA MÓKUS � MALADYPE SZÍNHÁZ � NEMZETI SZÍNHÁZ � ORLAI PRODUKCIÓ
VIRTUÓZOK � SEBŐ-EGYÜTTES � SZABÓ T. ANNA � FASSANG LÁSZLÓ � MÁCSAI PÁL � PÓKA-TÁTRAI REGENERÁCIÓ

LÉGY RÉSZE TE IS A LEGNAGYOBB HAZAI ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁLNAK � A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.MUVESZETEKVOLGYE.HU | KÖVESS MINKET: FACEBOOK.COM/MUVESZETEKVOLGYE
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ÚJ KORSZAK NYITÁNYA

– teljesen üvegezett, elemes rendszerű homlokzatainak egyedi megformálása okán egyértelműen landmark szerepet
tölt be a belváros kapujában. Így pozíciója által létrejön végre a nyugati körúti szakaszon újrainduló városi térfal.
Építészeti hangsúly, városi
köztér a belváros határán

2018 második felére készül el a WING Zrt. beruházásában megvalósuló és
a cég tulajdonában álló Magyar Telekom székház. A Népligetnél felépülő
irodaház több szempontból korszakhatárt jelent.

A Groupama Arénával szomszédos Magyar
Telekom székház alaprajzi kontúrját – amely
a telek formai, méretbeli adottságaihoz
is viszonyul – úgy rajzolták meg a tervezők, hogy a két épület egyedi karaktereik mellett harmóniában, kompozícióban

← Az építkezés a tervek szerint halad, év
végére szerkezetkész lesz az épület

A főbejárat oszlopcsarnoka, egy új városi tér

Az 1990-es évek közepén a Lágymányo-

karakterű térfal, ami a Kőbányai útig tartó

kiváló közlekedési infrastruktúra, továb-

si (utóbb Rákóczi) hídhoz csatlakozó-

körúti szakaszon, a Népliget parkját hatá-

bá városépítészeti perspektívából tekint-

an a Könyves Kálmán körutat is teljesen

roló fasorral szemközt a 19. század végé-

ve itt kezdődik a belváros, tehát ez a város

átépítették. Azonban a híd és a Népli-

től a 2010-es évek elejéig kiépült, nem foly-

kapuja, azonban például a Liszt Ferenc

get közötti részen az úthálózat megújítá-

tatódott a felüljáró utáni körúti etapon.

nemzetközi repülőtérről érkezve ennek

sán kívül a fejlesztés az elmúlt évekig fél-
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a fontos urbanisztikai mozzanatnak eddig

oldalas maradt, csak a vasút felőli oldal

Térfal-képzés és kapupozíció

gyarapodott új épületekkel, funkciókkal,

A Könyves Kálmán körút-Üllői út találkozá-

A Magyar Telekom székház megépíté-

a körút túloldalán csak a hídhoz közel zaj-

si pontja kiemelt jelentőségű fővárosi terü-

sével új korszak kezdődik a terület törté-

lott le kisebb építészeti revolúció. Ennek

letrész. Az ingatlanfejlesztésben számot-

netében. Az épület elhelyezkedése, mére-

következtében az a változatos építészeti

tevő előnyt jelent az itt rendelkezésre álló

te – bruttó alapterülete 105.000 m2

nem láttuk a méltó építészeti szignálját.
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most meg a Magyar Telekom székház, aminek koncepcióját eredetileg a Tiba János
vezette építészcsapat fektette le. Az épületet az energiatakarékos műszaki megoldások, az emberarcú belső terek, az időtálló,
egészségkárosító anyagoktól mentes belsőépítészeti és enteriőrdesignnak köszönhetően a „jövő munkahelye”-ként is említik.
A felsoroltakhoz hozzájárulnak plusz funkciók, például étterem, valamint olyan szolgáltatások, amiket elsősorban a nemzetközi példákból ismerhettünk eddig, ilyenek
többek között az épületben dolgozók számára létrehozott tetőtéri fitneszterem,
az Albert Flórián út felőli épületrész tetején kialakított futópálya, a munkavégzésre és kikapcsolódásra egyaránt kialakított
tágas belső kert. Ezek megléte a Magyar
Telekom székházban a korszerű well-being,
azaz a testi-lelki-szellemi „jól-lét” kultú← Aula, impozáns
és világos belső tér

rájának gyakorlati bevezetését is jelentik
a hazai modern munkahelyek világában. (x)

Belső kert, a pihenés és
a rekreáció helyszíne

létezzenek egymás mellett. A székház Könyves Kálmán körút-Üllői útra néző homlokzatára kerül a Telekom székház impozáns főbejárata, a körút-Albert Flórián úti
sarokrészen pedig egy másodlagos gyalogos bejáratot találunk majd, mindkettő akadálymentesített. Az oszlopcsoportokkal
bevezetett bejárati szakaszok kikönnyítik -,
s hasonlóan a begyűrődésekkel kialakított,
dinamikus homlokzatokhoz - egyértelműen oldják a méretből eredő monotonitást.
Összességükben kristályszerű megjelenést kölcsönöznek az irodatömbnek, ezt
a kristályszerű képet fokozza az egyes épületrészek változó épületmagassága, azonban egyik magassági pont sem közelíti meg
a helyi szabályozásban rögzített 45 méteres maximumot. A kikönnyítésen túl, a főbejáratnál a 22 méter magas oszlopok által
egy önálló, tágas városi köztér jön létre, és az épület körüli gondozott, zöld környezet révén tovább bővül az új, rendezett,
ápolt fővárosi közösségi területek aránya.
XXI. századi munkahelyi környezet
Időszerű anyaghasználati, tér- és funkciószervezési elvek szerint megépített,
humanizált irodaházakat elvétve találunk
Magyarországon. Ami ebben a „műfajban”
létezik, ahhoz nagyban hozzájárult tevékenységével a tragikusan fiatalon elhunyt
építész, Tiba János, így nem véletlen, hogy
a Tiba Építész Stúdió tervei alapján születik

WING Zrt.
1095 Budapest, Máriássy utca 7., MÁRIÁSSY HÁZ
Tel.: (+36-1) 451 4760 | Fax: (+36 1) 451 4289
E-mail: info@wing.hu | Web: www.wing.hu
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