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Minden funkció megkapja a megfelelő 
dinamikájú terét a Netpincér új 
irodaközpontjában. 
A lazaság és a megbízhatóság kettősségére 
építette fel a belső tér komplex világát 
Göbölyös Kristóf és csapata.

L AZASÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 

A NETPINCÉR ÚJ IRODÁJÁBAN



150

orábban valának a folyosó két 
oldalára rendezett, kutricaszerű kis irodák, 
majd idővel eljövendett a nyitottság ideje. 
Az egyre színesebb falak közé esetleg cso-
csóasztal került, s heti pizza ebéd oldotta 
fel a légkört. A kezdetben spontán fellazu-
ló irodatereket ma már az egyre tuda-
tosabb, célirányosabb kialakítás vezény-
li, megjelentek a dizájnirodák, amelyek 
nem csak a fotókon szeretnek jól mutatni, 
hanem legfőbb céljuk, hogy a munkatár-
sak tényleg jól érezzék magukat a térben. 
Hiszen a cégek kezdenek rájönni, ahhoz, 
hogy a nehezen megszerzett jó munkaerőt 

hosszú távon meg tudják tartani, nem elég 
a versenyképes fizetés, a vonzó juttatások, 
hanem holisztikus szellemben kialakított 
minőségi környezetet, jól tervezett építé-
szeti teret is kell teremteni számukra.
A startupként indult, ételrendeléssel fog-
lalkozó Netpincér internetes vállalko-
zás 1999-es megalapítása óta lényegé-
ben folyamatosan dinamikusan fejlődik, 
épp ezért időről időre kinőtte a rendel-
kezésére álló irodatereket is. Több költö-
zés után jutottak el a Belvároshoz köze-
li, tízéves bér-irodaházba, ahol nemrég 
egy újabb, 600 négyzetméteres területtel 

K
bővülhettek. A 47 munkatársat befogadó 
térség kialakításának komplex belsőépíté-
szeti tervezését Göbölyös Kristóf és csapa-
ta végezte a dolgozói és a vezetői igények 
függvényében. A liftből kilépő érkező a 
fogadótérben találja magát, ahol egy íve-
sen hullámzó, a futárok lendületét – vagy 
akár az ételek illatát – jelképező térrács 
terel finoman a recepciós pult felé. A szo-
borszerű képződmény kellőképpen szel-
lős ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű 
fény jusson el az ablakoktól a belső terek-
be, ugyanakkor a cég arculatára jellem-
ző – s a belső térelválasztók profiljaiban is 
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    Az irodacsoport magja 
a flexibilis kialakítású 
közösségi tér

A közösségi tér központi 
eleme a karakteres kanapé, 
a napindító meetingek 
helyszíne 

Tervezés és megvalósítás éve: 2019
Alapterület: 600 m2

Belsőépítész vezető tervező: 
GÖBÖLYÖS KRISTÓF
Belsőépítész tervező munkatárs:
BAKÓ ATTILA, BAKOS ANNA SAMSZI,
SZEDER-KRAUSZ ÁGNES 
(ART FRONT HUNGARY KFT.)
Irodabútor: OFFICE LINE KFT.
Padlóburkolat: DECOR FLOOR KFT.
Világítástechnika: PONT LIGHT KFT.
Helyadatok: STUDIUM IRODAHÁZ
(1093 Budapest, Czuczor u. 6./2.)

A liftből kilépőt a lendületes térrács tereli 

a recepciós pult irányába 
›
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visszaköszönő – piros színe külön dinamiz-
must ad a különböző módon beforgatott 
lamelláknak, amin kis optikai játékkal egy, 
az éhes vendéghez tekerő biciklisfutár 
fehér sziluettje is kirajzolódik.A térrács 
túloldala rejti az irodaegyüttes központi, 
közösségi terét, ahol különböző kanapék 
és lazán szervezett ülőhelyek, magasított 
asztalok adnak flexibilitást, lehet itt akár 
napindító meetinget vagy prezentációt is 
szervezni, de munka közben bárki ideté-
vedhet a laptopjával, ha épp egy kis hely-
változtatásra van igénye. Ide kapcsoló-
dik a hatalmas üvegfalakkal leválasztott, 
de mégis a közösségi térséggel egybeol-
vadó konyha is.A központi egység köré két 
irányban, különböző elrendezésű, a mun-
kavégzés igényeihez igazodó irodacsoport 

csatlakozik. Míg a pénzügyi és a jogi rész-
leg egy szeparált, részben tagolt, kisebb 
alapterületű, csendesebb helyiségben dol-
gozik, addig a túloldalon a marketinge-
sek dinamikusabb munkavégzéséhez egy 
open office-t alakítottak ki. Külön világ 
a programozók, IT fejlesztők birodal-
ma, ami szintén egyterű irodát kapott, 
az egyik falszakaszon teljes magasság-
ban festett „white board”-dal. A térség-
be még egy nagyobb – menta fantázia-
nevű – és több, ételneveket viselő kisebb 
tárgyalót is elhelyeztek, amelyek egye-
dileg tervezett akusztikai megoldásaik-
kal tökéletesen izoláltak lehetnek a térség 
többi részétől. A közösségi térbe még egy 
egyszemélyes „telefonfülkét” is beletettek, 
amely egy lekerekített élképzésű, szintén 

teljesen hangszigetelő üvegajtóval ellátott 
kabin, ahova szintén visszavonulhat bár-
mely munkatárs. A legtöbb helyen üveg-
falakkal tagolt irodacsoport jól áttekint-
hető, az utcafront ablakaiból pedig kellő 
mennyiségű természetes fény is át tud-
ja járni a tereket, ugyanakkor a sziszte-
matikusan elhelyezett részlegek megfelelő 
módon szeparáltak, mégis kapcsolat-
ban állnak egymással.A komfortérzet és a 
munkatársak mentális állapotának javítá-
sa érdekében több helyen a biofília jegyé-
ben dús növényzetű, speciális megvilágí-
tást kapó zöld szigeteket is kialakítottak, 
de külön ügyeltek a megkomponált színvi-
lágra és a transzparens terek által kiraj-
zolt, több irányból is értelmet nyerő vizu-
ális élmény létrehozására.
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A konyhát csak az 
üvegfalak hasítják ki 
a közösségi térből

« A marketingesek 
open office-ából  
hangszigetelt kis 
tárgyalók nyílnak

A Menta tárgyaló komplex akusztikai rendszerével szinte 

teljesen izolálni tudja a külvilágot
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Pont Light Kft.
1036 Budapest, Nagyszombat u. 1.
Tel.: (+36-70) 614 8036
E-mail: info@pontlight.hu
Web: www.pontlight.hu

DESIGNED WITH YOU

PONTLIGHT.HU

EGYEDI LÁMPATESTEK GYÁRTÁSA / KIVITELEZÉSE

AHOL AZ ÁTGONDOLT KONCEPCIÓ A KIVÁLÓ MINŐSÉGGEL TALÁLKOZIK. 

AHOL A KÖZÜLETI PROJEKTEK TERÉN IS EGYEDI JEGYEK HOZHATÓK LÉTRE. 

AHOL AZ ÖTLETEK MEGKÜLÖNBÖZTETNEK A VERSENYTÁRSAKTÓL. 

JAB ANSTOETZ KÖZÜLET - VALÓSÍTSA MEG VELÜNK AZ ELKÉPZELÉSEIT! 
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Az Office Line
a Netpincér és a Telekom
irodabútor szállítója

www.office-line.hu

Octogon_NetPincer_Telekom_240x320_03.indd   1 2020. 03. 09.   18:20:11
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GMB Solutions Kft. | 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. B3 | Tel.: +36 1 270 9072 
Email: info@gmb.hu www.deko.hu | www.gmb.hu

A DEKO az európai piacon veze-
tő szereplővé vált a beltéri üveg-
falak és azokba integrált ajtók 
gyártásával és forgalmazásával. 
A fő célja az, hogy rendszerele-
mekből egyedi, flexibilisen ala-
kítható termékeket hozzon létre 
magas minőségben és letisztult 
dizájnnal, melyek megfelelnek 
a hanggátlási vagy éppen tűzgát-
lási előírásoknak, emellett kielé-
gítik a felhasználói igényeket 
a környezet, a funkcionalitás, 
az esztétika és a minőség 
szempontjából.

» DEKO

»  E-SmartFilm az intelligens fólia

Mobilfalak a nagyobb terekért! 
Az Abopart mobilfalak kiváló minőség-
gel, magas hanggátlással biztosítják a 
változó terek kialakítását. 
Akár 60 dB hanggátlás, 12 méter panel-
magasság, félautomata vagy teljesen 
automata kialakítás, hangelnyelő spe-
ciális perforált felületek rendelhetőek. 
Az Abopart törekszik arra, hogy termé-
kük nem csupán egy tökéletes mobilfal 
legyen, hanem a választható felületei-
vel, anyagaival tökéletesen harmonizál-
jon is az enteriőrrel.

Az E-SmartFilm egy szuper vékony, 
üvegfelületre applikálható PDLC ala-
pú folyadékkristályos fólia. A fólia 
feszültség hatására savmart hatá-
sú átláthatatlan felülete átláthatóvá 
válik. Egy nyitott látogatóterem pél-
dául egyetlen gombnyomásra diszk-
rét tárgyalóvá alakítható. Az intelli-
gensfólia átláthatósága igény szerint 
állítható is, sőt akár óriásképernyővé 
is változtatható, lehetővé téve ezzel 
például egy nagy méretben kivetített 
irodai prezentációt. Az E-SmartFilm 
rendszer integrálható az okosiroda 
alkalmazásokhoz is.

« Woodtec – vetroCUBE

A vetroCUBE rendszerek room in 
room moduláris rendszerű helyi-
ségek kialakítását teszik lehető-
vé a nyitott irodaterekben, amelyek 
alkalmasak phone booth-ok vagy 
kisebb-nagyobb tárgyalóhelyiségek 
kialakítására. A vetroCUBE helyisé-
gek saját világítási-, szellőztető- és 
hűtő rendszerrel vannak ellátva de 
akár az épület gépészeti rendszeré-
hez is csatlakoztathatóak.

   Abopart»

FLEXIBLE ISOLATED ZONES


