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A HP új irodájában jártunk

Magas műszaki tartalom, 
látványos megoldások

Az erős szabályozásnak is megvannak 
az előnyei olykor, például az IT-szektor világ-
cégénél, ahol az irodák kiemelkedő műszaki 
színvonalát is előírják. A HillSide-ban ráadásul 
barna, bézs  és sárga árnyalatokkal feloldották 
a high-tech hagyományos hidegségét. 
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A HP irodájának különlegességét az a rendkí-

vül magas, Magyarországon kiemelkedő műsza-

ki igényszint adja, amelyet egy nemzetközi 

corporate guide elvárásai alapján alakítottak ki. 

Az erősen szabályozott követelményrendszer 

mind az esztétikai, mind a műszaki elemek 

tekintetében meghatározta a munkálatokat. 

Ezek az előírások nagy hangsúlyt fektetnek az 

üzemi használhatóság szempontjaira, a túlter-

heltség megelőzésére, melynek következtében 
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‹  Meetingelni, ötletelni
fokozott figyelmet igénylő 
munkát végezni itt lehet.

     A gépészet többe 
került, mint egy átlagos 
irodában, de többet is tud.

A használhatóság és 
a túlterheltség megelőzése 
prioritást élvez  

gépészeti oldalon mintegy 30 százalék-

kal nagyobb költségekkel kellett szá-

molni, mint egy átlagos, hasonló mére-

tű iroda esetében. A műszaki tartalom 

az IT-rendszer tekintetében is a magyar 

átlag feletti tanúsítással rendelkezik, 

ami nem meglepő annak tudatában, 

hogy egy informatikai szektorban műkö-

dő cég hazai leányvállalatról beszélünk. 

A design kialakításakor elsődleges célként 

fogalmazták meg a találkozási pontok, 

közösségi terek minél korszerűbb, esztéti-

kusabb és kényelmesebb kialakítását. Ezt 

szolgálják a több helyen is megtalálható, 

élénk színű, kényelmes fotelek és boxok, 

telefonálásra elkülönített részlegek, és így 

kapott az irodán belül központi szerepet 

a konyha is. A konyha látványos megoldá-

sa a lamellákból álló, hullámos álmennye-

zet, és az így kialakított különleges vilá-

gítás. Ahogy az összes helyiségben, úgy 

itt is a barna, bézs és sárga különböző 

árnyalatai uralkodnak, melyek távol áll-

nak az IT-szektorban megszokott hide-

gebb hatású összképtől és helyette barát-

ságos, mégis profi benyomást keltenek.
›

A HP irodáiba Kinnarps irodai megoldások kerültek.

www.kinnarps.hu




