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    Fehér és natúr fa/fahatású 
burkolatok. Ez az ellenpontozás is 
a teljes irodatérre jellemző.

A koncepció legszembetűnőbb 
sajátossága, hogy főszerepet 
kaptak az irodatér szinte minden 
szakaszán a zöld növények.

Új irodai térben az Ernst & Young

Szöveg: HAGYÓ ESZTER | Vezető tervezők: ERDÉLYI LINDA, DOBOS ANDRÁS, KORÉNYI BALÁZS, 

GÁSPÁR VIRÁG ANNA (LAB5 ARCHITECTS) | Fotó: BATÁR ZSOLT

A világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó 
vállalata, az Ernst & Young 1989 óta működik Magyarországon. Pár hete régi helyükön, 

de jelentős irodai átalakítás után új irodai enteriőrben folytatják munkájukat a cég 
munkatársai. Főként az ő szokásaik, igényeik alapján jött létre az új belvilág. 

Tavaly nyáron jött a hír, hogy a Szász Lász-

ló (Stúdió 100 Architects) tervezte, 1999-

ben átadott, Váci úti elején álló West End 

Business Center átkerült a WING Zrt.-

Morgan Stanley Real Estate Investing-CC 

Real alkotta konzorciumtól az OTP Ingat-

lanbefektetési Alap tulajdonába. A beje-

lentés egyúttal az irodaház renoválása és 

jelentős korszerűsítése első fázisának ünne-

pi zárása is volt. Többek között két bel-

ső udvar, kerékpártárolók, zöld felületek, 

szociális egységek újultak meg, és persze 

a korszerűsítés keretében a gépészeti és 

elektromos hálózatokat is a mai kor köve-

telményeivel összhangban újították meg 

- a Stúdió 100 tervezőit is bevonva a mun-

kába. Ezt és a további fejlesztési ütemeket 

a kontraktusban foglaltak szerint a Wing

viszi. Az irodaház két legnagyobb bérlője, 

a Diageo és az Ernst&Young (EY), szerződést 

hosszabbítottak. Utóbbi belsőépítészetben 

Szabad ültetés
›
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A MUNKATÁRSAK MAGUK DÖNTIK EL, 
HOGY MELY MUNKAÁLLOMÁSNÁL 
SZERETNÉNEK DOLGOZNI

Üvegezett és nyitott dobozterek 
formálják az iroda belsőbb részeit. 
A sárga és a szürke jó párosítás, 
és egyúttal a cég színei is.

As autectcullent 
reici quas nobit 

voluptas eos dipsam adiatem 

volupturiam quatistrum fuga. Etum 

et ipsunda cus, ute pa sequi nus, ut 

aceseditio explam, utem fugiaestrum 

alit rectem quibus velendam doluptate 

labore voluptis siminci sum re 

derchicitiae esciuritin nes molorer 

epudisit pe porest, ut vent, si con non 

cum et ea non num est ma dellabore 

cor alibus endundis estiberferit quatia 

alibus endundis estiberferit quatia 

Event ipsum et aut eum quia con re, 

id et que versperibus rent eaturesed 

que rem. Am quis sentur, tem late 

net intorerum, totatem quodisquo 

denis eumquo bea quame estiur sapit 

quae voluptas eos dipsam adiatem 

volupturiam quatistrum fuga. Etum 

és designban is megújult irodája a közel-

múltban készült el a kreatív-kísérletező 

szellemiségű, a legkülönbözőbb léptékben, 

és a kezdetek óta konzekvensen kollektí-

vában dolgozó LAB5 architects tervei nyo-

mán. (a vezető tervezők mellett Fehér 

Gabriella, Ferenczi Zsófia, Monori Lász-

ló, Mottl Rita, Sipos Rebeka, Szegedi Zol-

tán dolgoztak építészként a projekten).  

Az irodák világában általánosan is átalaku-

lóban lévő munkakörnyezeti elvárások, de 

alapvetően a megbízó tapasztalatai formál-

ták a koncepciót. Szociálisan abból indultak 

ki, hogy olyan irodabelső szülessék, mely-

ben a munkatársak maguk döntik el, hogy 

mely munkaállomásnál szeretnének dol-

gozni (szabad ültetés), a csoportos mun-

kavégzéshez, egyeztetésekhez pedig fél-

magas pultok szolgálnak. Így egyetlen 

térszakaszon belül fix elhatárolás nélkül 

lehetett megoldani az egyéni kontra team-

munka helyzetet. Ezt a design is támogat-

ja: a „klasszikus” ülőhelyes munkaállomá-

sok hófehérjére a pult faerezete, tehát egy 

melegebb, otthonosabb bútorozási-funk-

cionális választ kapunk. Ez a funkciószer-

vezés jellemző az ablak közeli tereken. 

Az iroda belsőbb részei az elhatáro-

lás terei, üvegezett dobozterekkel vagy 

nyitott, de akusztikus kialakítású öt 

oldalán zárt bokszokkal – ezekben a hát-

térfunkciók, kisebb-nagyobb tárgya-

lók, telefonfülkék lettek elhelyezve. 

A harmadik nagyobb szelete a koncep-

ciónak a HUB, idézve a tervezőket: „egy 

olyan, bisztróra emlékeztető terület, mely 

nemcsak ebédelésre alkalmas, hanem 

kisebb leülésekre is, illetve olyan mun-

kák elvégzésére, melyekhez a dolgo-

zó szeretne kiszakadni az általános terü-

letről”. Avagy a teakonyhák helyett egy 

nagyobb lélegzetű, komplexebb szociális 

terület jött létre, ahol az egymástól távo-

labbi részeken dolgozók is találkozhat-

nak, kapcsolatba kerülhetnek egymással. 

„Collaboration area”, vagyis a félmagas 
pultok a csoportmunkára, megbeszélésekre 
születtek. Ezeken a nyitott területeken 
különösen fontos volt a megfelelő 
teremakusztika és a hanggátlás.
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Az eltérő tűzszakaszokat elválasztó falakba 
beépített nyílászárók alkalmazása gyakran 
fejtörést okoz a tervezőknek, hisz a szigorú 
tűzvédelmi követelményeket kielégítő nyí-
lászárók kínálati lehetősége csekély.Tervezői 
igényeknek megfelelően a Coolfire Kft, közö-
sen a  Record Kft-vel kifejlesztette a tűzgátló 
automata üvegajtó családot, ami megfelel 
a kért követelményeknek, ezért ma már nem 
jelent problémát akadály mentesíteni, kényel-
mesebbé tenni a gyalogos forgalmat elté-
rő tűzszakaszhoz tartozó helységek között.

Nem jelent akadályt nagy forgalom keze-
lésére irodaházban, közületi intézmények-
ben, bevásárló központokban akkor sem, ha 
tűzgátló nyílászárót kell alkalmazni.Akkor 
sem, ha korházakban tisztatéri követelmé-
nyek is előírtak a tűzgátlás mellett, szükség-
telen már a kilincses nyíló ajtók problémás 
automatizálása, hisz az automata tolóajtó 
a legalkalmasabb erre a célra.A fejleszté-
sek során a biztonság mellet nagy figyelmet 
szántunk az esztétikára, tartósságra. A tűz-
gátlási funkció nem észrevehető az üvegajtón.

Műszaki információk
A szárnyak Sapa Thermo 74 alumínium profil-
ból készülnek, eloxált vagy porszórt kivitelben, 
a nyitást-zárást a Record operátor biztosít-
ja. Nyitható nyomógombbal, radarérzékelő-
vel, kártyás beléptetővel.
Tűzállósági határértékek jelenleg EI30 perc, 
EI60 perc.
2018-ban fejlesztjük az EI90 perceset, így 
Európában egyedülálló és teljes lesz a tűzgátló 
automata üvegajtó család.

TŰZGÁTLÓ AUTOMATA ÜVEGAJTÓK

Új megoldás, új fejlesztés a tűzgátló nyílászárók palettáján

Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.           I           Tel.:+36-20-283-9404           I           Email: info@coolfire.hu          I           www.coolfire.hu


