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 Dealogic Palm irodatér az Eiffel Irodaház legfelső emeletén

Visszatért természet

Szöveg:  PRORI UNTIUMQUIDIT |   Belsőépítészet: PRORI UNTIUMQUIDIT  |  Fotó:  PRORI UNTIUMQUIDIT

Nehéz elfogulatlanul írni egy olyan tervezőcsapatról, aminek alkotóit bő egy évtizede 
ismerem. Munkáik a kezdeti lelkes, naiv tárgytervektől a rendkívül összetett, 

professzionális irodai terekig végigkísérték a magazin elmúlt éveit. 
Szinte minden nagyobb munkájuk publikálásában, szerkesztésében részt vehettem, 

így az objektivitás magamra erőltetett puszta üres póz volna csupán. 

Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF | Tervezők: HITKA ANDRÁS, SZEGŐ GÁBOR, GÁTI ANNA, SZABÓ ANDREA

 | Fotó:  FILEP KRISZTINA
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Szakma oeuvre-jükben egy amerikai gyö-

kerű banki és tőzsdei szoftvereket fejlesz-

tő céghez, az Eiffel Irodaházban működő 

Dealogic-hoz kötődik egyik leglátványo-

sabb, immár nyolcadik ütemébe lépő bel-

sőépítészeti projektjük. 2011-ben az alap-

iroda (OCTOGON 2011/5) elkészültével 

vette kezdetét a designerek és a meg-

rendelő, illetve a folyamatot menedzselő 

Stay in Hungary virágzó munkakapcsolata, 

amit a cég intenzív bővülését követő újabb 

és újabb felkérések követtek. Ezek közül 

sokunk számára maradt emlékezetes 

a magazinunk 2016-os utolsó számában 

megjelent Dealogic City fázis, aminek vizu-

ális kulcseleme egy villamoskocsiból kiala-

kított kreatív tér volt. Ez az ütem a mostani 

Dealogic Palm „részleg” közvetlen előzmé-

nyének is tekinthető annyiban, amennyi-

ben jól érezhető a belsőépítészek törekvése 

arra, hogy a funkcionalitáson túl iroda-

tereik egyfajta posztmodern dekonstruk-

ciós idézettechnikával nyerjenek különle-

ges élményarculatot. Mivel az új szint egy 

nagyvonalú tetőterasszal övezett, üveg-

fallal határolt, természetes fénnyel szín-

ültig töltött tér, ezért új narratív design-

koncepciót választottak. Ez nem más, 

mint egyfajta pálmaház átirat, amiben 

a dús, egzotikus növényszigetek, a stilizált 

› Kastély vagy nagypolgári 
lakás enteriőrje mint 
inspiráció.

   A tárgyaló eklektikus tere.

EGYFAJTA POSZTMODERN 
DEKONSTRUKCIÓS IDÉZETTECHNIKÁVAL 
NYERT ÉLMÉNYARCULAT

›

›
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   Orangerie, avagy 
kiemelt szerepben az 
egzotikus növények.

› 

» Skandináv karakterű 
részletek oldják a koncepciót. 

építészeti formanyelv játssza a főszerepet. Mint-

ha egy mediterrán kastély vagy romantikus vil-

la elhagyott orangerie-jének burjánzó növényei 

nőnék be a teret, a természet próbálná visz-

szahódítani, benőni az építészeti elemeket. 

„A kastély, mint inspirációs archetípus, az alap-

rajzi elrendezésben lett irányadó, központi teré-

nek fókuszában a kupola, mint építészeti, sti-

lisztikai középpont jelenik meg. A belsőépítészek 

a teret, mint egy gigantikus nappalit értelmez-

ték újra, ahol az egyik oldalhajóban a tárgyaló 

kapott helyet, osztott üvegfalakkal, és egy szo-

katlan arányú egyedi világítással, mely visszanyúl 

az elmaradhatatlan indusztriális formanyelvhez. 

A másik hajóban gazdagon illusztrált falak között 

bújik meg az iroda tüdeje, a dzsungellel kerete-

zett lounge sziget.” - Fogalmaz a tervezők műle-

írása. Noha első hallásra pusztán posztmodern 

gesztusnak, amolyan historizáló idézet-narratívá-

nak tűnik mindez, ugyanakkor a többi irodateret 

és az irodákat használó cég filozófiájába pontosan 

illeszkedő elképzelés. Hogy mennyire laza, kreatív 

játékról van szó, az abból is látszik, ahogyan az 

1960-70-es évek skandináv vintage bútorainak 

csoportjai oldják, humanizálják a koncepciót. 

A beton dekorfestésű szerkezeti elemek, a Barrisol 

világító síkok üvegszerűsége izgalmas téri össze-

függéseket, térjátékokat generál, ugyanakkor 

a figyelmes olvasó számára feltűnik, hogy a mun-

katerületek, irodai zónák zavartalanul integrálód-

nak, jól használhatóan ízesülnek a koncepcióba. 

Ideális munkatér, ahol a kilátás, a fény, a növé-

nyek és a téri szerkezet inspiráló közeget teremt.   
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www.plantart.hu
info@plantart.hu
Törökbálint, Torbágy u. 14/A

BELTÉRI NÖVÉNYDEKORÁCIÓ
NÖVÉNYGONDOZÁS

ZÖLDFALAK ÉS MOHAFALAK
KERTTERVEZÉS, -ÉPÍTÉS, -FENNTARTÁS

VIRÁGKÖTÉSZET

Egy igazi kert nem egyszerűen zöld, hanem milliónyi színe van!  
Megtölthetjük természetességgel, vidámsággal, eleganciával, 
harmóniával, kényelemmel, praktikussággal, játékossággal, 
romantikával, fantáziával - bármivel, amire csak vágyunk. 

Látogasson el a Gardenexpóra, gazdagodjon ötleteivel, 
csodálja meg a kényelmes kerti bútorok, praktikus kisgépek, 
medencék, árnyékolók, kerti sütögetők egész sorát, és ismerje 

meg a legújabb kertépítési trendeket! 

Regisztráljon értékes nyereményekért 
a www.gardenexpo.hu oldalon!

CSILLAPÍTSA 
KERTVÁGYÁT!

MÁRCIUS 

B U D A P E S T 
SPORTARÉNA

23-24-25.
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