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könyvtár - mobil dobozok keltetᔐ recepció - váró keltetᔐ ötlettér keltetᔐ

Intimitás kontra nyitottság

A kreatív munka dinamikája széles
spektrumon mozog: a nagy teret
igénylᔐ, emóciókkal telített, hangos,
társas munka és a kis teret, csendet
igénylᔐ, magányos feldolgozó
munka között változik. A két
szélsᔐérték között vannak átmenetek
is, amikor ugyan mindenki az
asztalánál dolgozik, de közösen
hallgatnak zenét, valaki épp
beszámol a tegnap esti buliról, stb.

A folyamatosan változó, a nagyfokú
nyitottságtól a teljes bezártságot
igénylᔐ tevékenységekhez olyan
tereket terveztünk, amelyek a munka
dinamikájához rugalmasan alkalmaz-
kodnak.

Republic - demokratikus munkahely

Egy - a nevében is demokratikus -
munkahellyel szembeni alapvetᔐ
elvárás, hogy a munkatársak között
ne legyen hierarchikus viszony, a
munkaállomások egyenrangúak
legyenek. Javaslatunkban a dolgo-
zók egy nagy, de felosztott teremben
végzik munkájukat, az egyéb,
idᔐszakosan használt terek - tárgyaló,
moziterem -, elválasztása jól definiált.

Munkafalak - ötlet keltetᔐ

A kis térigényᜐ munkaállomásokat
lineárisan és vertikálisan is
tömörítettük. Az így létrejövᔐ,
mindentudó munkafalak határolják le
a recepciót és az ötletteret. A falak
testében olyan világot teremtünk,
ahol az összes munkatárs egyénisé-
gének megfelelᔐ, személyre szabott,
inspiráló környezetben tud dolgozni.

Kétfᔐs munkaállomások

Kétszemélyes munkaállomásaink
lehetᔐvé teszik az elmélyült munkát,
de az állomások közötti laza
kommunikációt is. Az állomások falai
üvegezettek, tolóajtóval zárhatók a
maximális hangszigetelés érdekében.
Reluxával vagy rolóval az optikai
elhatárolás is egyszerᜐ.

Az összes dolgozó rendelkezik egy
egyéni, három oldalról zárt, nagy-
méretᜐ íróasztallal. Nincs rendetlen
szomszéd, de van lehetᔐség intimi-
tásra, zavartalan, koncentrált munka-
végzésre. Egy ilyen térben van helye
a családi fényképeknek, és úgy lehet
magántelefonokat intézni, hogy azt
nem hallgatja az egész iroda.

Integrált bútorok

A munkaállomásokat integrált
okosbútorokkal alakítottuk ki. A
munkadobozokba az íróasztalon túl
beépítjük az erᔐsáramú, gyenge-
áramú csatlakozókat, valamint a
világítást, a szellᔐzést biztosító
gépészetet is. A dobozok teljes
mértékben elᔐregyártottak, így a
gazdaságosság mellett a tökéletes
minᔐség is garantált.
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