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Nem fog rajta
az idő

Cushman & Wakefield a Váci 1-ben

Néhány hónappal ezelőtt a Cushman 
& Wakefield ingatlantanácsadó cég 
központi feladatokat ellátó csoport-
jának új irodáját jártuk és mutathat-
tuk be magazinunkban (OCTOGON 
2017/7), most a Váci 1-ben kialakí-
tott központi irodájukba kalauzoltak 
el bennünket. 

Az 1911-15 között Alpár Ignác tervei alap-

ján, a Pesti Hazai Első Takarékpénz-

tár Egyesület számára épített palo-

ta 2008-2011 közötti rekonstrukciója és 

részben fejlesztése (építészet, belsőépí-

tészet: Kőnig Tamás, Wagner Péter, Chris-

tian Biecher) nagy szakmai siker volt, majd 

újabb dicsőséget „könyvelhetett el” a vere-

tes épület 2015-ben, amikor többfunkci-

ós kereskedelmi ingatlanként való haszno-

sításra fejlesztette a Horizon Development. 

Alpár Ignác épülete sokadszorra bizo-

nyította, hogy nem fog rajta az idő.

A Váci 1 lokációja és a cég igényeit abszo-

lút kielégítő térbeli lehetőségek egy-

aránt szerepet játszottak abban, hogy a 

Cushman & Wakefield e ház mellett dön-

tött. Minekutána 2015-ben a cég egye-

sült a DTZ ingatlantanácsadó vállalat-

tal, személyi létszáma megnőtt és nagyobb 

alapterületű irodára lett szüksége, ámde 

mindenképpen maradni kívántak a bel-

városban. Két év alatt lett meg a megfe-

lelő helyszín, a történet vége pedig ez a 

funkcionális, mégis nagyon elegáns, egy-

úttal Alpár Ignác innovatív szellemiségé-

hez hű, 750 négyzetméteres központ. 

Ahogyan a jó irodatér-koncepcióknál 

   A recepció részlete különleges, 
nagytáblás kerámialapokkal 
burkolt pulttal, a háttérben a Váci 1 
átriumos belső udvarára látni.

Az ügyfélzóna kávézásra, megbe-
szélésekre is alkalmas pultja, 
a háttérben balra a recepció, 
jobbra az open office kezdődik. 
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IDŐTLENSÉG, KVALITÁS, MINŐSÉG, 
ÉRZÉKENYSÉG AZ ÚJRA, TISZTELET 

AZ EREDETI ÉRTÉKEK IRÁNT

   A harmadik, 
a közösségi zóna 
lounge része, a falon 
látható, hasított fából 
készült burkolatot, 
elemenként rakta fel 
egy szakember.   

«  Az ügyfélzóna 
üvegfalakkal szeparált 
tárgyalói. 

   Akusztikus tárgyalóboksz a 
munkaállomások nyitott terében, 
fentről a Blum&Wolf Plumo 
lámpái ereszkednek éppen.

megszokhattuk, már a recepció terében összeg-

ződik alakilag, anyagban, szellemiségében mind-

az, amit a belsőbb terek mutatnak majd: időtlen-

ség, kvalitás, minőség, érzékenység az újra, tisztelet 

az eredeti értékek iránt. Ha beljebb lépünk az ügy-

félzónába, a gyors megbeszélésekre, kávézásra 

alkalmas pult felett megnyitott mennyezeti szakasz, 

a szabadon álló pillér, fémkeretezésű üvegfalak-

kal, modern irodatechnológiával és csak a legszük-

ségesebb, de nívós bútorokkal formált tárgyalók 

tükrözik, hogy határozottan indusztriális atmo-

szférájú szakaszon járunk. Erre ráerősítenek a tár-

gyalók falain látható budapesti hidak képeinek rész-

leteit mutató egyedi tapéták, valamint a fekete és 

fehér, mint határoló, keretező színek alkalmazása 

szintén. Utóbbiak, miként a mennyezeti szakaszok 

meg-megnyitása, egységbe vonják a teljes irodát. 

És itt ér össze egy pillanatra a múlt és jelen. Alpár 

Ignác épületét ugyanis a vasbetonszerkezetből készült 

hazai épületek egyik elsőjeként tisztelhetjük. Új épí-

tőanyaggal, eljárással létrehozott ház volt, pio-

nír korszellemet testesített meg, és a Cushman & 

Wakefield iroda designkoncepciója az iparias karak-

terével mintha a századelő épületének szerke-

zeti vázát, a vakolatdíszek alatti lényegi, mérnö-

ki mozzanatot ragadná meg kellő tisztelettel.      

A második zóna a nyitott, optimális benapozá-

sú munkaállomások világa, specialitása, hogy közé-

pen telefonfülkék és tárgyalók osztják ketté a terét, 

az elválasztás azonban nem jelent lezárást, hisz’ az 

›

›



110 111

üvegfalakkal a transzparencia itt is folya-

matos. Tekintetünk megakad a telefonfül-

kék enteriőrjein. Heverő, hintaszék, karos-

szék, és a sort még folytathatnánk, avagy 

tervezőcsapat a telefonálás állapotát – 

üldögélés, billegés, mászkálás, fekvés stb. 

– modellezte a változatossággal, ráadá-

sul a statikus, folyamatos és merev ülő-

munka után felüdülés bármilyen más pozi-

túrát felvennünk. Egyébként az irodában 

nincs vezetékes telefon, a céges kommu-

nikáció Skype-on keresztül történik.

Lassan eljutunk az iroda legbelső részébe, 

a harmadik, közösségi zónába. E kétszaka-

szos tér a funkció és a fények szempontjából 

is példás, az első egységben lounge és egy 

ülőpult található, innen közvetlenül, mint 

afféle kilátóteraszról rálátunk a Váci 1 átri-

umos, természetes fényű belső udvarára. 

Ez még kicsit a munkaállomásokhoz tartozó 

térrész (beszélgetések, megbeszélések hely-

színe is lehet), de kialakításában már az ott-

honosság dominál. Egy további lépéssel már 

bent is vagyunk az étkezőben, a fecsegés, 

a konyhai, az étkezéshez kapcsolódó zajok 

színes-illatos, meleg fényű, már határozot-

tan családias, jól szervezett birodalmában.

« A költséges, nagy hangszi-
getelő képességű, kétrétegű 
üvegfalakat az iroda egész 
területén a pontos szerkezeti 
kialakítású egyedi falrend-
szer és az automata 
küszöbös, teljesen üvegezett 
ajtók váltották ki.

A DESIGNKONCEPCIÓ MINTHA A SZÁZADELŐ ÉPÜLETÉNEK 
SZERKEZETI VÁZÁT, A MÉRNÖKI MOZZANATOT RAGADNÁ MEG

A professzionális infokommunikációs 
eszközökkel felszerelt iroda telefonfülké-
inek egyike. A fülkékben a bútorzat 
jellegének megfelelően ülve, heverészve, 
billegve, mászkálva is lehet telefonálni. 
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INTO ACTION
Tenant: Cushman & Wakefield
Building: Váci 1
Project Management: Cushman & Wakefield
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TECHNOLÓGIA ÉS DESIGN

AV SPRING

1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

Tel.: +36 20 975 7457, +36 20 419 7718

info@avspring.hu

www.avspring.hu

A C&W új irodájának megtervezése során fontos szempont volt, hogy 

a funkcionalitás mellett az irodatér exkluzivitása összhangban legyen a 

megrendelő vállalati kultúrájával. Szakértőink a projekt korai fázisában 

már komoly szerepet vállaltak a AV technika megtervezésében. Számos 

konzultáció eredményeként jött létre a végleges koncepció. Az egyez-

tetések során a felhasználók igényeit figyelembe véve tettünk javaslatot 

a legmodernebb technológiai megoldásokra:

• Éritőképernyős teremfoglaltság-jelző rendszer

• Intelligens teremvezérlés

• Videokonferencia & Skype for Business integráció, audiokonferencia

• Információs kijelző a közösségi terekre

• Professzionális kijelzők (UltraHD)

• Esztétikus asztali csatlakozások kialakítása, rejtett kábelezéssel

• Egyedi gyártású bútorzati megoldások

Vállalatunk audio- és vizuáltechnikai rendszerek teljes körű kialakítá-

sával foglalkozik. Ügyfeleink számára széles körű szolgáltatásokat biz-

tosítunk, amelyeknek legfontosabb elemei a tanácsadás, a költségvetés- 

és rendszertervezés, projektmenedzsment, egyedi fejlesztések, illetve az 

audiovizuális rendszerek „kulcsrakész” kivitelezése. Emelt szintű üzemel-

tetési szolgáltatásunkkal biztosítjuk, hogy partnereink az átadás után is 

zökkenőmentesen tudják használni megoldásainkat.
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A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu

ÜVEGFALAK | MOBILFALAK

VÁLASZFALAK | AJTÓK 

ÜVEGPADLÓK

NEW YORKER ÜVEGFALAK

Mindspace coworking iroda, London
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www.bepro.hu +36 1 211 2189
1117 Budapest Budafoki út 183.

Cushman & Wakefield Iroda – Deák Palota

világító céglogó/
felirat recepciós térbe, 

épület homlokzatra
egyedi nyomtatott faltapéta

egyedi whiteboard megoldások
tárgyaló üveg fóliázás

tárgyaló névtáblák
teljeskörű szervíz:

(tervezés, gyártás, kivitelezés)
Közvetlenül a gyártótól. 

14_Octogon_Deco_Majus_120X320_mm      Utolsó mentés: 2018. május 15. (kedd) 09:08

 Ideális megoldás a tetőtér 
természetes bevilágítására 

 Egészséges beltéri környezet

 Értékes panoráma

 Akár UW = 0,85 W/m²K értékkel

Egy tér, ezer lehetőség
Alkosson szabadon VELUX 
tetőtéri ablakokkal! 

www.velux.hu/szakembereknek
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Merj nagyot gondolni. Legyél még hatásosabb.

Fedezd fel az Ecophon fali és mennyezeti rendszereit. Bármilyen elképzelésed valóra váltjuk.

További információkért keresd kollégáinkat a megadott elérhetőségeken (Györe Tamás, +36 20 315 20 20, 
tamas.gyore@ecophon.hu és Lalia Ákos, +36 20 386 5761, akos.lalia@ecophon.hu)

Látogass el a www.ecophon.hu weboldalra

Photographer: Lukáš Růžek/Štěpán Látal

Forradalmasítjuk a piacot
innovatív akusztikus megoldásainkkal 
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