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A tesa új irodája a HillSide-ban

Budai panoráma 
és skandináv 
letisztultság

Komfortos konyha és dekorációként szolgáló 

panoráma veszi le a lábáról a tesa dolgozóit 

a cég új irodaházában. Jókora open office, 

mohakompozíció a recepció fölött, és színes városi 

életkép gondoskodik az otthonos atmoszféráról.
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    Funkcionális és 
kényelmes bútordarabok 
egészítik ki a teret

›  Átlátható terek, 
visszafogott színek

‹  Következetesen 
köszönnek vissza 
a kék és a zöld finom 
árnyalataiA tesa a technikai ragasztószala-

gok és öntapadó rendszermegol-

dások egyik elszőszámú gyártó-

ja a világon. A vállalat backoffice részlege 

nemrég költözött a HillSide irodaházba. 

Az újonnan kialakított iroda átlátható tere-

ivel, visszafogott színeivel természetközeli 

hatást kelt, akár egy északi stílusú otthon, 

ahol minden bútort és kiegészítőt a leg-

nagyobb tudatossággal választottak ki.

Az itt dolgozók központi tere egy open 

office rész, amelyet csak néhány fóliázott 

üveglap és növény oszt fel kisebb terek-

re. Ennek köszönhetően az iroda tágas és 

levegős, erre a hatásra pedig még inkább 

rásegítenek a hatalmas üvegablakok, ame-

lyeken keresztül páratlan panoráma nyí-

lik a budai hegyekre. A kilátás annyira ütős, 

hogy könnyű szívvel elhagyhattak szá-

mos dekorelemet. Éltek is az adottságok-

kal, hisz az irodai munkaállomások mellett 

mindössze néhány funkcionális és kényel-

mes bútordarabbal egészítették ki a teret, 

szintén a skandináv stílus jegyében. 

A kék és a zöld finom árnyalatai követ-

kezetesen köszönnek vissza, legyen szó 

a pihenősarkokban elhelyezett fotelek-

ről, vagy a recepció fölé installált moha-

kompozícióról. A tárgyalóhelyiségeket 

szintén fóliázott üvegfelületek választ-

ják el, hogy megadják a szükséges diszk-

réciót, mégsem szeparáljanak el teljesen. 

Egy iroda esetében gyakran a konyha 

a dolgozók kedvenc helyisége, a tesánál 

pedig hatványozottan igaz ez, ugyanis

a mostani konyha méretét és hangulatát

tekintve is messze jobb a korábbnál. 

A bútorok az iroda egészére jellemző

letisztultságot képviselik, a falra festett

színes városi életkép pedig vidám 

és otthonos atmoszférát kölcsönöz 

ennek az új közösségi térnek.

Az open office 
részt csak néhány 
fóliázott üveglap 
és növény osztja fel
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