zugos térszerkezet, ahol a recepció, back
office, rekreációs szegletek, étkezõ-konyhák
ötletes és elegáns kialakításán fölül húsznál
több, változó alapterületû irodáról, auditóriummá alakítható tárgyalókról és coworking
térrõl szintén szólt a megbízás. Ráadásul e
változó alapterületek alkalmi bérlõi számosak, sokféle igénnyel állnak elõ, saját arculatuk van. Így Ottlik György belsõépítésznek
egységes, egyedi, de egyúttal szabadon és
könnyen variálható designt kellett létrehoznia, ami – mert ne feledjük, termékeladásról van szó – a bérlõk iránti piaci versenyben meggyõzõ erõvel bír. Ottlik György
neve garancia a finom, korszerû, önmagán
túlmutató designkoncepcióra. Emlékezhetünk például a BCG-irodára, egyik legutóbbi, magazinunkban is bemutatott munkájára,
különösen a falrészletek és padlószõnyegek
színeinek, és az egyes bútorok koloritjának
összekapcsolása okán. A színek kiválasztása, esetünkben jellemzõen az absztrakt urbánus teret a természet színeivel felöltöztetõ
zöld és kék különféle árnyalatai, kombinálásuk, párbeszédre késztetésük Ottlik tervezõi
attribútumai. Az alkalmazott fõszíneket karakteresen, de soha sem öncélúan más színekkel ellenpontozza; a DBH-irodában az egyes
falszakaszokon, pihenõbútorok esetében
narancssárgát választott és eredeti, kissé ironikus a piros színû faliórák elhelyezése. Egység és egyediség megteremtésére szorosan
véve a környék nyújtott számára inspiráci-
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A három konferenciaterem egyike, végfalán üde buborékmustrával

ót. A Rákóczi és Andrássy utak közötti terület Budapest kétségtelenül legizgalmasabban alakuló életvilága. Konkrét turisztikai
célpont, ahol fõvárosi szinten a legnagyobb
az egy négyzetkilométerre jutó romkocsmák
– jelenkorunk belsõépítészeti stílusdiktátumai
–, továbbá a családias designboltok száma.
Szövevényes utcahálózata, különféle korok,
stílusok alkotta építészeti és köztéri öröksége, melyek részletei az irodaablakokon át
teljes valójukban szemlélhetõk, absztrahálva, az egyes irodai terek üvegajtaján, frontján fóliázott térképmustra formában köszönnek vissza. Az irodák, tárgyalók Budapest
nevezetes helyszíneirõl (Pilvax, Doboz stb.)
kapták nevüket, elhelyezkedésüket e térképen
zöld pont jelöli, a kartográfia-koncepcióra, a
belsõ terekben a Google-térképekrõl ismert

nemzetközi, közérthetõ piros helyzetjelzõpiktogramok is ráerõsítenek. S végül, de nem
utolsó sorban a PimpMyWall marketingértéket sem nélkülözõ stencilezett, szlogenszerû
felirata (Budapest is always waiting for you)
és ikonikus, mégis a nemzetközi kortárs vizuális nyelven megszólaló, mindenki számára közérthetõ sziluett-grafikái nyilvánvalóan a külföldi bérlõk számára is otthonossá,
„érthetõvé” teszik majd az iroda minden
zugát.

Lásd még:
greenpoint7 volt az OCTOGONban?
BCG! 2011/1.

Genius loci
Szolgáltatott irodák, coworking a
GreenPoint7-ben
Májusban

a

GreenPoint7

elsõ emeletén nyitotta meg új központját az irodai

terek hasznosításával foglalkozó, holland-magyar alapítású

Office. 1200

négyzetméter alapterületen úgynevezett szolgáltatott irodák,

és saját brandnéven

(KoWerk)

egy coworking büró is helyet kapott.

A Nyár utca és a Wesselényi sarkán álló,
2003-ban átadott GreenPoint7 mûfajában
az egyik elsõ a zöldtechnológiák alkalmazásával, jelentõs méretû parkkal és zöld belsõ
udvarral létrehozott irodaházak között. Bizonyára, a ház lokációján túl, a környezettudatos mûszaki tartalmak is szerepet játszhattak a
DBH választásában. Funkcióját tekintve a szolgáltatott irodák, miként a cowork-jellegûek is,
az utóbbi évtized új munkastílusának szállásai,
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melyek rövidtávra berendezkedõ, jellemzõen
kis- és középvállalkozások, cégek, alkalmi
munkacsoportok számára kínálnak alapfelszerelt munkatereket. Ezt a funkciót tervezõi szinten kielégíteni olyan lehet, mint a bizonyos
gúzsba kötve táncolás, talán sokkal inkább
az, mint amikor xy cég arculati kézikönyvét
követve kell valami újat, ámde cégszerût létrehozni. Hogy miért is? A DBH-iroda esetében nem volt designkód, volt viszont egy zeg-
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