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« Különleges, duplahéjú homlok-
zattal építették meg, és magas 
fényátbocsátású, de alacsony 
hőátbocsátású síküveg-táblákat 
alkalmaztak a homlokzatokon. 
A főbejáratnál Szőke Gábor 
Miklós Méhkas szobra látható. 

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

Építészet: DR. OLÁH MIHÁLY ZOLTÁN, 

KIS PÉTER

Belsőépítészet (lobbi + liftelőtér): BAR A ÁKOS

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Hill Sid e Of f ices ,  B u d a

HEGYVIDÉK 
KINN ÉS BENN

2008-2009-ben kezdődött meg az a folya-
mat, aminek az első, látványos periódu-
sa 2016 késő őszére tehető: ekkor kezdték el 
építeni a HillSide-ot, amit idén ősszel adtak 
át (A start dátumából sejthető, hogy a vál-
ság évei fékezték le, jegelték a projektet). 
A beköltözések, az irodák kialakítása e lap-
számunk készítése közben is folyamatosan 
zajlanak, így teljes képet nem tudunk még 
adni az épületről − néhány fotóval, fotó-
ban prezentáljuk most, a következő, nagyobb 
bemutatónkig. Látványos már első pillantás-
ra ez az épület, nyilván a jövő dönti el majd, 
hogy ikonikussá válik e ebben a különleges 
környezetben, ahol áll. Elhelyezkedése – köz-
vetlen szomszédjai a MOM Park, a Novotel – 
szerencsés, és nem egyszerűen arról van szó, 
hogy „jó a lokáció”, azaz pár villamosmegálló-
ra a metró, háromszintes föld alatti parkolója 
várja az autósokat; az épülettel szintén szom-
szédos a Gesztenyés-kert, benne egy sport-
centrum, egy bevásárlóközpont tényleg csak 
pár lépésre innen. Helyi adottságok miatt ez 

a helyszín még a hegyvidék, de már a város, 
„határépület tehát” - nevezhetnénk kapusze-
rű pozíciónak is, de túl sok épületre mond-
ják, mondjuk már, hogy kapuépület, kicsit 
elcsépelt, így méltatlan lenne ez a jellemrajz. 
A Hegyvidéki Önkormányzat pár éve meg-
kezdett területfejlesztési koncepciója felől 
nézve ez már a hegyvidék – mint látni fog-
ják, az épületen, az épületben is számtalan 
a hegyvidékre utaló tervezői, alkotói ref lexi-
ót találunk erre, például ilyen a Hellowood 
Építész és Design Stúdió fából készült, 3D-s 
Hegyvidék-felirata. Városias karaktert pedig 
nem önmagában csupán a felhasznált építé-
szeti anyagok adnak, vagy a megformálás, az 
alkalmazott korszerű technológiák. Az épü-
let ezekkel együttesen – elhelyezkedése, anya-
gai, az építészeti, belsőépítészeti minősé-
ge – teremti meg azt: az Alkotás út iroda- és 
üzleti sorát koronázza meg, azt a városi tér-
falat folytatja, ami az utca túloldalán for-
málódik pár évtized óta például az Alkotás 
Point, vagy a sajátoldali MOM Park által.  



62 63

SZÁMTALAN, A HEGYVIDÉKRE UTALÓ 
TERVEZŐI, ALKOTÓI REFLEXIÓT TALÁLUNK
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«  A lobbit, a liftelőteret 
olyan belsőépítészettel 
tervezte meg Bara Ákos, 
építész (Bara Design 
Studio), ami szakítva 
a hagyományos irodai lob-
bik designjával egyértel-
műen egy nívós szálloda 
fogadóterét juttatja 
eszünkbe.

›  A környékre, dombor-
zatra utaló hullámvonalak 
sok részleten megjelennek 
kinn és benn egyaránt, 
erre erősít rá az egyedi 
világítás is. 

VÁROSIAS K AR AKTERT 
PEDIG NEM 
ÖNMAGÁBAN CSUPÁN 
A FELHASZNÁLT 
ÉPÍTÉSZETI 
ANYAGOK ADNAK

Bérbeadható területet: 22 000 m2

Tervezés éve: 2015-2017
Átadás éve: 2018

Fejlesztő: 
GR EEN UR BAN ELEGANT KFT.
Felelős tervező: 
DR. OLÁH MIHÁLY ZOLTÁN 
Építész munkatársak: 
ÉGETŐ SÁNDOR, VÁRHIDI TAMÁS, 
TAMÁS PÁL  
Homlokzat és tömegalakítás, 
felelős tervező: KIS PÉTER 
(ATELIER PETER KIS)
Építész munkatárs: KR AUSZ ZSOLT
Lobbi és liftelőtér: BAR A ÁKOS 
(BAR A DESIGN STUDIO)
Kivitelező: MAR KET ÉPÍTŐ ZRT.  
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Számos mosdótér kialakításában 
is a szállodákra jellemző designt 
alkalmazták.

»  Az épület energiahatékonyságának 
szempontjából fontos kiemelni, hogy 
a homlokzat üvegezése egyenértékű 
egy külső árnyékolórendszerrel.  

A BEKÖLTÖZÉSEK, AZ IRODÁK KIALAKÍTÁSA 
E LAPSZÁMUNK KÉSZÍTÉSE KÖZBEN 
IS FOLYAMATOSAN ZAJLANAK
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Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft.
Alumínium nyílászárók, függyönfalak 
tervezése, gyártása, kivitelezése

Web: www.nordikal.hu
E-mail: iroda@nordikal.hu

1

I RODA

Do work Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
+36 1 489 3860  I  dowork@dowork.hu  I  www.dowork.hu

Hill Side Irodaház Lobby
 Közületi bútorok a do work!-től
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HILLSIDE ÉS AMI MÖGÖTTE VAN  

ProInterier Kft.

Budapest, 1138 Esztergomi út 48.

Tel.: (+36-1) 349 6545

E-mail: info@prointerier.hu

Web: www.prointerier.hu

Az épület bejáratánál egy óriási kaptár fogad 
minket, amely körül ott repkednek a szorgos 
méhek, mintegy szimbolizálva a természet 
egyik legcsodálatosabb jelenségét: a szor-
galmas gyűjtögetést és az elpusztíthatatlan 
anyatermészetet. 

Ahogy belépünk az irodaházba, olyan, mint-
ha egy másik világba repülnénk. Az épületen 
kívül a zöld háttér keveredik a zsúfolt autó-
utakkal. Belül azonban az elegancia és natu-
rális elemek vegyülnek kreatívan egymással, 
és sétánk alatt hol egy hatalmas csiszolt kőbe, 
hol egy lombos fába botlunk. A monumentá-
lis belterületű fogadó területet akár koncert-
teremnek is képzelhetnénk, miközben több 

komoly nagyvállalatnak ad otthont. A lobby-
ban szintén a fekete szín dominál olyan képi 
világgal, mintha egy bazaltköves hegyoldal 
előtt állnák, amit kissé tompít a zöld növé-
nyes, kivilágított üvegfal. A mesevilág hatás-
ban szinte már várjuk, hogy egy erdei hobbit 
bukkanjon elő a falak mögül.

A Prointerier Kft. 2017. december 6-án 
kezdett el dolgozni az épületen, ahol kb. 
25 000 m2-nyi területen végzett szárazépítést, 
mely magába foglalja a falak és mennyezet 
építését, a vizesblokkok kiépítését és az 
álpadló lerakását. 
A földszinten tovább sétálva belebotlunk az 
elegánsan kialakított étterembe, ahol az épü-

leten is domináló fekete szín a belógó lám-
pákon köszön vissza. A szürke szín a fala-
kon, a fahatás pedig a padlókon jelenik meg. 
A Day Spa szépségszalonon kívül a három 
szintes mélygarázsban található közösségi 
tereket, vizesblokkokat, kerékpártárolókat, 
kerékpáros öltözőket, személyzeti öltözőket 
és liftelőtereket építette a ProInterier Kft.  

Az első bérleménybe belépve letisztult szín-
világ, ízlésesen kialakított mini tárgyalók és 
egyszerű, de praktikus bútorok fogadnak, 
ahol azonnali késztetést érez az ember, hogy 
beüljön a narancssárgás boxba, felhívja az 
egyik barátját és közben megigyon egy gőzöl-
gő lattét. A világos, de egyszerű kialakítás-

hoz tökéletesen passzolnak az extrém színek, 
mert vidámabbá teszik a teret. A Hewlett 
Packard Enterprise a kreatív munkakörnye-
zet kialakítása mellett arra is figyelmet fordí-
tott, hogy a kisebb megbeszélésekhez is meg-
felelő teret biztosítson. A tárgyalók szürkés 
modulszőnyegeit igényesen feldobják a cit-
romsárga székek, ahol egy komoly tárgya-
lás is sokkal produktívabb lesz. Ebben az iro-
dában Interface Yuton és Heuga szőnyegek, 
illetve Studio Set LVT-t burkolatok találhatók.  
A Concorde irodába belépve gyönyörű nap-
sütés fogadott minket, miközben a még búto-
rozatlan, de már beszőnyegezett irodákban 
álomszerű fényeket láthattunk, így egy-két 
telefonos fotó is készült a színes modulszőnye-
gekkel és a pazar háttérrel. Az iroda hatal-
mas terei, a dizájnos környezet és csodás 
kilátás együtt rendkívül motiváló lehet az itt 
dolgozók számára.  Figyelemreméltó a terek 
kialakításában, ahogy a szürke Composure 
szőnyegeket kombinálták vidám, de mégsem 
harsány színekkel. Kedvencem az egyik kis-
tárgyaló, amit középen egy sárga sáv keresz-
tez, miközben fentről egy függesztett kör-
gyűrű lámpatest fényesít be.  
Továbbsétálva az Eston irodába, olyan érzé-
sünk támadhat, mintha egy hollywoodi scifibe 
kerültünk volna; egyik oldalról hackereket, 
másik oldalról pedig birodalmi rohamoszta-
gosokat várnánk. Az ingatlanértékesítéssel és 

-közvetítéssel foglalkozó cég láthatóan ked-

veli a sötétebb színeket, ahol helyett kapott 
az Interface egyik legkülönlegesebb modul-
szőnyege. a Net effect is és a sokak kedven-
ce a Composure Reserved. 
Mindegyik irodára jellemző a páratlan kilá-
tás. Az itt dolgozók úgy érezhetik, hogy 
egész Budapest a lábuk előtt hever, rálát-
nak a BAH-csomópontra, ellátnak egészen 
a Budai hegyekig, de ha kedvük van, átugra-
nak ebédszünetben a MOM üzletközpontba.  
A ProInterier Kft. számára presztízs értékű 
egy ekkora projekt. A mai piaci helyzetben, 
amikor az építőipar komoly munkaerőhiány-
nyal küszködik, egy ekkora volumenű feladat 
sem jelentett problémát az óriási kihívások-
kal szívesen szembenéző cégnek. A feszített 
munkatempó mellett a Market Építő ZRT. 
folyamatosan a ProInterier Kft. mellett állt 
és a kritikus időszakban is konstruktívan, akár 
személyesen is részt vett a felmerülő kérdé-
sek gördülékeny megoldásában. A ProInterier 
Kft. végig tartotta a két évvel ezelőtti szer-
ződésben leírtakat, az együttműködésért 
pedig köszönetet nyilvánít Scheer Sándor-
nak a Market Építő ZRT. vezérigazgatójá-
nak, Májer András műszaki igazgatónak és 
csapatának, Horváth Bencének és Nyíri Ber-
nadettnek.
Az épület minőségében és egyediségében is 
kiemelkedik a körülötte lévő irodaházaktól. 
A budai oldal ékköve lett a Hegyvidék zöld-
jében magasodó óriási irodaházberuházás. 

A Hillside építkezés kétségkívül az idei év egyik legkülönlegesebb irodaházprojektje. A nem 
csak megjelenésében egyedi épület már messziről kiemelkedik a körülötte lévő házak sokszínű-
ségéből. A fényes, fekete, üveges irodaház a budai oldal egyik ékköve, ahol minőségi alapanya-

gok és egyedi külső találkozik egymással. 

ProInterier Kft. munkái a Hillside-on

Szárazépítés: 25 000 m2 (Álpadló: 19 000 m2)

Interface modulszőnyeg: 3000 m2

Átadás: 2019 Q1
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dormakaba Magyarország Zrt.
1044 Budapest, Óradna utca 3/B | Telefon: +36 1 350 1011 | Fax: +36 1 329 0692 | info.hu@dormakaba.com | www.dormakaba.hu

 

 

 

Fedezze fel a működési szabadságot és növelje a                                           
vendégélményt 

Az a törekvésünk, hogy olyan teljeskörű rendszereket 
alakítsunk ki, melyek magas szintű irányítást, 
biztonságot és hatékonyságot nyújtanak, áll a 
középpontjában annak, hogy a vendéglátóipart 
fenntartható megoldásokkal tudjuk kiszolgálni. 
Minden szállodai tevékenység szempontjából a 
hatékonyabb működésre összpontosítunk, hogy 
növeljük a vendégek elégedettségét és csökkentsük a 
költségeket. A technológia a közös szál, hogy a 
szálloda sikeres működtetése tökéletessé tegye a 
vendégélményt. A mai utazó alkalmazza a mobil 
gondolkodásmódot és személyre szabottabb élményt 
keres az egyéni szállás igényei kielégítésére. 

A Saflok és az Ilco egyaránt megfelelnek az igényes 
vendég életmódjának és a vendéglátóipar innovatív 
gyakorlatainak. Minden terméket aprólékosan 
terveztek, szereltek és teszteltek Észak-Amerikában, 
hogy megfeleljenek a BHMA 1. osztályú tanúsítási 
szabványoknak. A szállodazárak működtetését végzó 
áramköri paneleket házon belül, a dormakaba 
termékmérnökök felügyelete alatt gyártják, hogy 
biztosítsák, hogy termékeink az elérhető 
legmagasabb minőségben készüljenek. Ennek 
eredményeként a vendégközpontú megoldásaink 
olyan technológiákat tartalmaznak, amelyek a 
biztonság és a kényelem összekapcsolása révén 
növelik a vendégélményt, miközben biztosítják a 
működési szabadságot.  

 

ZárrendszerekAjtó vasalatok Beltéri 
üvegfalak

Beléptető 
és bejárati 
rendszerek

Elektronikus 
beléptetés és 
adatkezelés

SzéfzárakSzállodai 
beléptető 

rendszerek

Szerviz Mobilfalak Nyerskulcsok és 
kulcsmásológépek

Ahogy a Hill Side Irodaház tervezőinek és beruházóinak, 

úgy nekünk, a dormakaba Zrt.-nek is fontos az exkluzív, 

mégis funkcionális, emberközpontú és racionális meg-

oldások megtalálása. Ezért is jelentett sokat számunkra, 

hogy dolgozhattunk ezen a projekten. 

Az épületbe két, egyedi kialakítású, Talos RDR-S01 

típusú automata forgóajtó került. Ezek egyik különle-

gessége a gyűrű-profil nélküli szabad peremű üvegtető, 

valamint az egyedi gyártású íves profilba rejtetten elhely-

ezett mozgásérzékelő radarok, melyek ezzel a megoldás-

sal gyakorlatilag eltűnnek a szem elől. Ezeknek köszön-

hetően hozzá tudtunk járulni az elegáns, reprezentatív 

bejárat kialakításához.  Emellett szintén különlegesnek 

mondható az automata ajtó motorjának és vezérlésének 

elhelyezése. Mivel az épület teherhordó szerkezetének 

kialakítása miatt a motor a padlóban nem volt elhely-

ezhető, így a meghajtás és vezérlése a forgóajtók alatti 

födém alsó síkjára, a -1 szint mennyezetére került rög-

zítésre. Ez a mennyezeti rögzítési mód bár design sze-

mpontjától nem látható, ám nagy könnyebbséget ad a 

tartószerkezetek szabadabb kialakításához.

Az épület zárrendszerének kiválasztásakor mi is szem 

előtt tartottuk az épület kialakítását, annak rugalmas 

feloszthatóságát, igazodva a mindenkori bérlői igények-

hez és későbbi esetleges módosításhoz. A vezérkulcsos 

zárrendszer alapkiépítését a Kaba pExtra+ típusból 

készítettük el. Ezeknél a zárbetéteknél a biztonságot 

jelentősen növeli, hogy speciális marási technikával 

készül a kulcsprofil, mely nagymértékben meggátolja 

a manipulációt. A Kaba pExtra+ zárbetétek és kulcsok 

2032-ig szabadalommal védettek. Közepes és nagyobb 

rendszerekhez kifejezetten alkalmasak - amellett, hogy 

megfelelnek a maximális biztonsági követelményeknek, 

kifinomult, összetett zárrendszerek hozhatók létre ebből 

a típusból.

A dormakaba Magyarország Zrt. széleskörű és átfogó 

megoldásokat és szolgáltatásokat kínál a biztonság és 

a beléptetés területén irodaházak mellett szállodák, bev-

ásárló központok, sportlétesítmények, kórházak részére, 

vagy akár saját otthonába.

Különleges Irodaházhoz 
különleges megoldások a dormakaba-tól
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BELIGHT 
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

HILLSIDE OFFICES 
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A Coolfire Kft piacvezető pozícióját az általa 
képviselt ideológiával érte el, miszerint 
mind a befektetőknek, kivitelezőknek és a 
tervezőknek minőségi filigrán üvegezett 
tűzgátló termékeket biztosítson! 

A Hillside projekten az üveg, a fény és 
a bevilágítás kiemelt szerepet kapott, amit 
egyedi fejlesztésű SAPA Thermo 74 EI90 
tűzgátló kilencven perces ajtók biztosítanak 
a lépcsőházakban, illetve Sapa Thermo 92 
EI120 tűzgátló üvegezett százhúsz perces 
fix szerkezetek az első emeleti aulára néző 
bérleményi szalagablakok!

A megfelelő biztonsági illetve esztétikai 
megoldás megtalálásához, már a projekt 
kezdeti szakaszában együttműködtünk az 
épület alkotásában résztvevő szereplőkkel, 
ennek eredményességét a helyszín illetve 
a fényképek is hűen visszaadják, így a szigorú 

szabályok mellet, tervező csapat elképzelésése 
szerint sikerült megvalósítani az aula 
természetes megvilágítását kompromisszumok 
nélkül, termékeink alkalmazásával!

Egyedi fejlesztésű termékeinkre és 
megvalósult projektjeinkre kiemelten büszkék 
vagyunk, ezek a munkák bizonyítják, hogy az 
innovációba fektetett energia és a munka 
szeretete a legjobbá emeli a Coolfire Kft-t.

Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: (+36-20) 978 4346

E-mail: info@coolfire.hu

Web: www.coolfire.hu

TRENDI ÜVEGEZETT 
TŰZGÁTLÁS MAGAS 
SZINTEN

TREND  
ENTERIŐR 
DESIGN 

Keresse  
az újságárusoknál!

Korszerű nyílászárók

695 FORINTÉRT

TÖBB MINT 140 OLDALON

2018-TÓL 
MÁR KÉTHAVONTA 

KONYHAI INNOVÁCIÓK 


