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A Kinnarps bemutatóterme

    A bemutatóterem földszintje az emeletre vezető 
lépcsősorral, középütt pedig egy nyárfa törzse, 
aminek a lombkoronája akusztikai panelekből épül fel. 

A felületképző, térhatároló könnyed bútorok is 
tükrözik, hogy a jövő irodája a mobilitásról, 
a gyors átfunkcionálásról szól.  

Az emeleti bemutatóterem egyik 
tárgyalótere, amit lakótér hangulatúra 
rendeztek be. 

Szöveg: MEZŐ V IOL A 

Fotó: JA KSA BÁ LINT

A Váci úton található Kinnarps iroda-

ház alsó két szintjét elfoglaló bemutató-

terem több funkciót is ellát. Elsősorban 

a Kinnarps magyarországi leányvállalatá-

nak irodája, de emellett interaktív bemu-

tatóterem, sőt konferenciaközpont is, 

ahol a cég legújabb megoldásait haszná-

lat közben tesztelhetik az idelátogatók. 

Az alsó szint tematikája – egy svéd 

vállalattól nem meglepő módon – 

a természetközeliségre épül. A hatalmas 

felületeken alkalmazott erdőmintás tapé-

ták, akusztikai elemek és matricák miatt 

a látogatónak már az első pillanattól kezd-

ve az az érzése, hogy inkább egy lakbe-

rendezési stúdióban, mintsem egy iro-

dabútor-üzletben jár – pedig ezen a téri 

részen mutatja be a cég termékeinek 

jelentős részét. Itt minden irodai szék és 

íróasztal más, a választék szinte zavar-

ba ejtő. A bútorok körkörösen fonódnak 

a helyiség közepén található, az egész teret 

domináló lépcsősor köré, mely az emelet-

re vezet. A feljáró körbefog egy monumen-

tális hatású nyárfát, amely nem csak han-

gulatvilágításként funkcionál, de „levelei” 

szintén az akusztikai komfortot növelik.

Az emeletre érve azonnal szembe talál-

juk magunkat a jövő munkatrendjeit szem-

léltető Next Office fallal, amely az aktivi-

tásalapú iroda koncepcióját mutatja be. 

Az irodában ellátott feladatokat egy négyes 

elosztású mátrixban könnyen beazonosít-

hatjuk aszerint, hogy egyedüli vagy csopor-

tos munkavégzéshez kapcsolódik-e, illet-

ve, hogy milyen koncentrációs szintet kíván 

egy adott munkafolyamat. „Különböző 

arányban különböző terekre van szüksége 

A jövő irodája

A svéd irodabútor-specialista, a Kinnarps, saját showroomja egy ezer 
négyzetméteres játszótérre hasonlít, és ebben az irodát és bemutatótermet 

ötvöző központban nemcsak az aktuális trendeket mutatja be ügyfeleinek a cég, 
hanem az irodaterek jövőjét is – mindent először saját csapatán tesztelve.
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például egy ügyvédi irodának és egy rek-

lámügynökségnek. Ez minden cég eseté-

ben egyedi receptúra, ami a többlépcsős 

felmérésünk eredménye – meséli a kon-

cepció lényegét Turóczi Ildikó értékesíté-

si vezető, aki a magyarországi cég meg-

születése óta dolgozik a Kinnarpsnál. 

Ha valóban hatékony és motiváló munka-

környezetet akarunk, fontos, hogy való-

di igényekre alapozzuk a koncepciót.”

Ezek az alapelvek formálták a Kinnarps 

saját irodáját és bemutatótermét is. 

„Mindent először önmagunkon teszte-

lünk, hogy utána bátran, tapasztalatok-

kal felvértezve kínálhassunk megoldáso-

kat a partnereink számára is” – vázolja 

a munkafolyamatot Ildikó. Ennek ékes pél-

dája saját irodájukban, a fenti mátrix segít-

ségével „felfedezett” extra projektszoba, 

ami korábban az ügyvezető igazgató iro-

dája volt. Mivel az igazgató számos üzle-

ti útja miatt ez a helyiség kihasználat-

lan maradt, korábbi tulajdonosa lemondott 

   A nyitott terű irodák sikerelemei az 
akusztikai panelek, amelyeket egy-egy 
tér gondos akusztikai tervezése alapján 
helyeznek el az adott helyiségben. 
Praktikusak, de mindemellett nagyon 
dekoratívak is. 

« A pasztell és natúr árnyalatok, 
a lekerekített ívek, a természetes 
alapanyagú textíliák alkalmazása és 
a variálhatóság jellemzőek alapvetően 
a ma irodabútoraira. Lent a privát 
telefonbeszélgetésre kitűnően 
alkalmas, függesztett boksz. 
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róla, így a szoba most konferenciabeszél-

getések és zártkörű tárgyalások tere.

Minden tárgyaló, így az újonnan kialakí-

tott konferenciaközpont előadói is flexibi-

lisek. A mozgatható falaknak hála: hatal-

mas, összefüggő, úszó terek is formálhatók 

a bemutatóteremben és az irodában egy-

aránt, a zártkörű megbeszélésekhez a tár-

gyalók, előadók alapterülete igazítható 

aszerint, hogy milyen létszámú a projekt-

csapat. Az olyan nagyobb terek mellett, 

mint a tárgyalók és az előadók, a Kinnarps 

egyik legnépszerűbb terméke a „szoba 

a szobában” megoldás, ami szinte bár-

milyen térben elhelyezhető. Ez nem más, 

mint két magas háttámlájú kanapé egy-

más felé forgatásából, valamint egy 

kis white boardból álló mikro tárgyaló-

boksz – ez így tökéletes a gyors, infor-

mális megbeszélésekhez. Akusztikai 

kialakításának hála kellően elszigetelt, 

de mégsem egy zárt terű tárgyaló.

A jövő irodatrendjeinek hívószavai tehát 

a mobilitás, rugalmasság és az organikusan 

alakítható környezet. Meglepő módon 

azonban még valami szembetűnik 

a Kinnarps bemutatótermében, ez pedig az 

otthonosság. Úgy látszik az irodabútorok és 

otthoni lakberendezés már nem állnak fény-

évekre egymástól. A Kinnarps nemcsak stí-

lusában hozza el a svéd bútorok melegségét, 

de szolgáltatásaival is megteremti az ügy-

félközpontú, mély, személyes kapcsolato-

kon nyugvó partnerséget. A bútorokat a cég 

alkalmazottai is nap, mint nap használják, így 

a bemutatóterem mindig tele van élettel.

Az egyszerre otthonos, de természete-
sen minden irodai igényt kielégítő 
darabok berendezését, a bemutatóte-
rem belső téri kialakítását a Kinnarps 
saját hatáskörben végezte el. 

Wood by

When light blends together with an essential and 
innovative design, a unique sense of  elegance  arises 
with a strong emotional impact. Simple shapes and 
primitive geometries characterize the range  “Tailored” 
by Matteo Thun, from the creative collaboration between 
Simes and the prestigious italian architect and designer. 
A perfect balance between sustainable and diverse 
material expressions: the range was developed using a 
combination of wood teak that conveys a warm effect  
and the minimalist lines of aluminium, new finishes  
specifically dedicated to improve the quality of the 
lighting performance. Natural elegance and lighting 
poetry that dress with charm the environments with an 
unmistakable style. 

“Tailored” by Matteo Thun

Thun video interview
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