KÉNYELEM ÉS DUNAI
PANORÁMA
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M E G Ú J U LT A V I S TA
PLUS OFFICES

Az

egyre nagyobb népszerű-

ségnek örvendő irodatípus előnyei többek között a rugalmas bérleti konstrukciók,

Elmúlt évek tapasztalatai
meggyőzően bizonyítják, hogy a
szolgáltatott irodák (serviced offices)
iránti kereslet töretlen, továbbra is a
nemzetközi és hazai irodapiac egyik
sikerszegmensét alkotják.

a jelenlegi dolgozók és a potenciális ügyfelek jóllétének növelése volt.
Az átfogó arculatfrissítés Lovász

a komplex szolgáltatások és a frekven-

Viktória belsőépítész elképzelései alap-

tált elhelyezkedés. Fontos jellemző továb-

ján valósult meg. Az IDV Studio alapítója

bá, hogy a bérlők egy teljesen berendezett,

modern, letisztult belső terek létrehozásá-

felsőkategóriás környezetben végezhetik

ra törekedett, amelyekben különösen nagy

munkájukat. A munkahelyi környezetet ille-

hangsúly helyeződik az ergonómiára és a

tően a cégek az utóbbi évtizedben kezdték

praktikumra. A tervezés előrehaladtával

fokozottan figyelembe venni az irodaterek

végül egy olyan koncepció rajzolódott ki,

kialakítása és az ott dolgozók elégedettsé-

amely a skandináv design letisztultságát

ge közötti szoros összefüggéseket. Napja-

izgalmas részletmegoldásokkal ötvözi.

inkban már elmondható, hogy a well-being

Az egyik legnagyobb kihívást a szo-

(jóllét) szempontjainak való megfelelés

ros kivitelezési határidő jelentette, hiszen

elemi szinten határozza meg az irodater-

egyetlen hosszú hétvége állt rendelkezés-

vezés folyamatát.

re a tényleges munkálatok elvégzéséhez.

Az említett két tendencia összekap-

Jelentős könnyebbséget adott ugyanakkor,

csolódásának szemléletes példája a Vis-

hogy a VPO-t eleve világos, jól átlátható

ta Plus Offices (VPO) növekvő telítettsége,

térkapcsolatok jellemzik, nem mellékesen

illetve a vállalat által kínált irodák nemré-

megemlítve a lenyűgöző dunai panorámát,

giben újragondolt belső designja. A VPO

ami nagyon sokat hozzá tud tenni a kelle-

2012 óta biztosít munkaállomásokat, tár-

mes közérzethez. A meglehetősen feszes

gyalókat, közösségi tereket partnerei szá-

ütemterv ellenére sikerült látványos, az

mára a Duna Tower irodaház 15. emeletén.

aktuális dolgozói igényekhez hangolt vál-

Az impozáns épületegyüttes déli tornyá-

toztatásokat eszközölni.

nak legfelső szintjét elfoglaló munkaterü-

Az érkezőket fogadó robusztus

let tavaly egy nagyobb volumenű felújítá-

kockafotelek helyére egy ívesen teker-

son esett át. A megújulás elsődleges célja

gő, moduláris ülőbútor került, ami játékos
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formájával és a céglogóval harmonizáló

komfortérzetének biztosítását, a minden-

Tervezés éve és megvalósulás éve: 2019

színeivel vidámságot, élénkséget csempész

napi munkavégzés könnyítését. A bútorokat

Nettó alapterület: 244 m2

az előtérbe. Szintén az eddigi monotoni-

és akusztikai paneleket a Kinnarps kíná-

Belsőépítész: Lovász Viktória (IDV Studio)

tást hivatottak oldani az elegáns megje-

latából válogatták össze, ami több szem-

lenést kölcsönző, betonhatású tapéták,

pontból is jó megoldásnak bizonyult. Az

melyek a korábbi 3D falpaneleket váltot-

egyszerű vonalvezetés, az ergonómia és

ták fel. A közlekedők egyhangú fehérségét

praktikusság mellett a hosszú távra terve-

pedig visszafogott, kellemes fényű LED

zett kiváló minőségű Kinnarps-termékek

szalagok törik meg.
Az irodák, tárgyalók, közös hasz-

a középpontba helyezik a fenntarthatóságot is. A környezettudatos szemlélet egy-

nálatú terek berendezésénél igyekeztek

re inkább evidenciává válik, így ez a ténye-

maximálisan szem előtt tartani az ügyfelek

ző sokaknál már a munkahelyválasztást is
jelentősen befolyásolja.
A helyiségeket alapvetően a skandináv esztétika jellegzetességei – természetes színek és anyagok használata, lágy,
organikus formavilág – határozzák meg.
Különlegességüket viszont az olyan designmegoldások adják, mint a belsőépítész
saját tervei alapján készült recepciós pult
és lámpaegyüttes, vagy a hagyományostól

Az IDV Studio jegyezte

eltérő árnyalatú növényfalak. Az újjászüle-

belsőépítészeti koncepció

kényelmes érzetet, és villant fel izgalma-

a skandináv design

A fejlesztések eredményeként a VPO iro-

letisztultságát izgalmas
részletmegoldásokkal ötvözi
106

tett enteriőr egyszerre teremt otthonosan
sabbnál izgalmasabb fókuszpontokat.
dáinak megjelenése, berendezése mind
forma, mind funkció tekintetében igyekszik megfelelni a szektorban jelentkező új
irányzatoknak, követelményeknek.

« A cég nevére
utaló, „V” betűt
formázó recepciós
pult a belsőépítész,
Lovász Viktória
saját ter vei alapján
készült el

› Az érkezőt egy ívesen
tekergő, moduláris
ülőbútor és hangulatos
világítás fogadja

A bútorokat és
akusztikai paneleket
a Kinnarps kínálatából válogatták,
amelyek szem előtt
tar tják a környezeti
és fenntar thatósági
szempontokat is
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Skandináv esztétika körös-körül:
természetes színek és anyagok,
lágy, organikus formavilág

‹

«

A Vista Plus Offices
irodáiból lenyűgöző a
dunai panoráma

Belsőépítész: Lovász Viktória

Fotó: Király István

A Vista Plus Offices közösségi tereibe és tárgyalóiba Kinnarps irodai megoldások kerültek.

www.kinnarps.hu

109

