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Szép kilátás a Concorde 
dolgozói előtt

Minimalista elegancia

A befektetési szolgáltató munkatársai 
a HillSide-ba költözéssel megkapták 
a régóta várt tágasabb irodát, bónusz-
ként pedig a lenyűgöző panorámát is. 
A tájban nem csak belülről lehet 
gyönyörködni, de szinte a részévé is 
válhatnak a dolgozók a megbeszélése-
ken, fogadásokon.
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A Concorde Értékpapír Zrt. már jó ide-

je kinőtte korábbi központját, így a tágas 

HillSide-i irodába való költözés jelen-

tős lépés a cég életében. A jelenlegi iro-

da nagyjából 120 munkatársnak bizto-

sít kényelmes munkahelyet, amelyhez az 

eddiginél jóval nagyobb alapterületre volt 

szükség. A belső elrendezés kialakításakor 

a tágasság mellett fontos szempont volt 

a panoráma is: míg az előző központban 

a szép kilátás csak néhányaknak adatott 

meg, most minden részleg gyönyörködhet 

a hegyek és a város nyújtotta látványban.

A korábbi irodához képest a HillSide-

ban egyedül a nagy belmagasságot hiá-

nyolták, amit az álmennyezet részleges 

megbontásával végül itt is sikerült elér-

ni. Ehhez a tágas térhez a belsőépítészek 

egy minimalista, indusztriális hangula-

tú design-t álmodtak meg. A koncepcióba 

   Tárgyalóból és teraszból
többet is kialakítottak,
serkentve a közösségi életet

›
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‹  A megbontott álmennye-
zet, a növények és a színek 
egyaránt oldják a visszafo-
gottságot.

a kibontott álmennyezet alól kikandiká-

ló, feketére festett gépészeti elemek is 

remekül illeszkednek. Az egész irodában 

végigvonulnak a grafitszürke felületek, 

mint a padlószőnyeg, a falborítások, 

vagy a rendkívül impozáns, geometri-

kus betontömböt idéző recepció. Hogy 

a rendszeresen visszaköszönő szür-

ke felületek ne váljanak egyhangúvá, 

a letisztultságot néhány színes kiegészítő 

és növényzet segítségével sikerült meg-

törni. A jó idő beköszöntével az új iro-

da egyik legnépszerűbb része valószí-

nűleg a terasz lesz, amelyből ráadásul 

kettőt is kialakítottak. Az egyik a mun-

katerületek felől nyílik, és kifejezetten 

a dolgozók számára nyújt pihené-

si lehetőséget, relaxációt, társasági 

kapcsolódást. A másik terasz repre-

zentatív célokat szolgál, megközelíthe-

tő a tárgyalóból, a recepcióról, sőt az 

igazgatói irodából is, fogadásokra és 

megbeszélésrekre egyaránt alkalmas.

A vállalat korábbi kis teakonyhájához 

képest a HillSide-ban létrehozott hatal-

mas ebédlő szintén minőségi lépés 

a munkavállalói környezet szempontjá-

ból. Akárcsak a terasz, ez a tér is kivá-

lóan alkalmas arra, hogy akár különbö-

ző részlegek munkatársai találkozzanak 

és szocializálódjanak, információt cse-

réljenek. Az ilyen közösségi terek sze-

rencsére ma már egyre több cég életé-

ben megjelennek, ahol a vállalat vezetői 

új típusú, modern munkahelyet szeret-

nének kialakítani a dolgozók számára.

Különböző részlegek
munkatársai találkozhatnak 
a teraszokon, melyek akár
reprezentációs célt is
szolgálhatnak 

    Panorámában nehéz 
felülmúlni a Concorde 
irodáját.

›

   Padnak, pakolóhelynek
is használhatjuk a
bútorszigetet

›

    Itt kibeszélhetik a korábbi 
apró teakonyhát, 
ami már csak emlék

›




