
96 97

A Kacsa utcai REsidence irodaházakban többször járt már az Octogon különféle irodamustrán, ezek alapján elmondhatjuk, hogy 

felépülése óta a komplexum gyűjtőhelye a trendjelző irodáknak. Legutóbb a Dentsu Aegis Network sziporkákkal teli bürójában jártunk.
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A REsidence 1 második emeletére, 
egy 1650 m2-es irodai térbe költö-
zött a teljes nevén Dentsu Aegis 
Network Hungary Média Kft. 

marketing kommunikációs cég. A belmagas-
ság itt nem túl nagy, az épület jellege miatt pil-
lérek is akadnak bőven, de mindez az adott-
ság nem szegte kedvét a tervezőknek. Könnyű 
dolguk van, vághatná rá rögtön az olvasó, 
hiszen meglehetősen nagy itt a kreatív térerő. 
Ám attól még el lehetett volna szúrni az egé-
szet, különösen a szétszabdalt terek, jelentős 
méretű alapterület miatt. De nem ez történt. 
A heterogén mennyezetkialakítás (hol a táb-
lás jellegű látszóbeton-födémből, hol csövek, 
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Valóság és illúzió, avagy Star Wars a gangon a nyitott munkatér főfalán. Balra (nyitóképünkön) a recepció: egyedi pulttal, 
az ügynökség díjait rejtő polcrendszerrel, a váró részben együtt a tömegcikk, a DIY és Nyilas Kálmán Siló lámpája

Szürke daszkaburkolat, ipari lámpa és fali-scrabble az egyik tárgyaló lényegi pontjai
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szellőződobozok kusza hálózatából füg-
gesztékként alászálló világítótestek, világítást 
rejtő panelek, építészeti lámpák), a hasonlóan 
különnemű padlószőnyeg-elemekkel burkolt 
járófelület (hiszen kopás után egyszerűbb így, 
csupán egy-egy szakaszt kicserélni), a szürke 
határoló falak és a megegyező színű deszkából 
rótt fix vagy lamellás térelválasztók, burkola-
ti szakaszok adják a tér belsőépítészeti fogla-

latát. Az ezen belül megmutatkozó befejező-
design jelzi, hogy a Dentsu Aegis Networkkel 
egy viszonylag új enteriőrszervezési/tervezési 
látásmód is beköltözött. Ennek lényegi funda-
mentumai: az újrahasznosítás, a vintage búto-
rok és tárgyak használata, a tömegcikkek és az 
egyedi alkotások kiegyensúlyozott vegyítése 
és általában, a DIy-szemlélet/hobbidesign 
beemelése. Mindezek gazdag tárháza a Dentsu-

iroda. A 6 zárt és 7 nyitott tárgyalóból, vala-
mint egy vezetői irodából és jórészt open-space 
munkatér-há lózatból á l ló területen  
a korábbi, használható irodabútoraikat meg-
tartották, de a tárgyalókban, pihenőterek- 
ben vegyes korú, esetenként átalakított 
vintage-zsal keverték a kompozíciót. De a jól 
ismert IKEA-alapdarabok mellett láthatunk 
kábeldobból készült asztalt, függőhintákat, 

Az open-space irodai szakaszokat egyedi rekreációs szigetek kísérik 

A recepció mögötti vezetői iroda otthonos, heterogén belsőépítészeti és enteriőrkialakítással

Munkatér, beszélgetésre, étkezésre is nagyszerű pult, hengeres hirdetőoszlop, erre írni, erről tájékozódni egyaránt lehet.  
A sárga, steppelt falipanelen a munkatársakról készült bulifotók

Budapest régi karakterét megidéző zöld tele-
fonfülkéket is (ezek akár vitrinként, de privát 
telefonására is alkalmas fülkeként egyaránt jól 
tejesítenek), melyek már „átvezetnek” az egye-
di használati tárgyakhoz, alkotásokhoz, mint 

Nyilas Kálmán Siló lámpája vagy Lajosi Dóra 
szellemes-kedves drótképei. És hengeres hir-
detőtáblákat is láttunk, amikre/amiken per-
sze írni, üzenni, firkálni lehet, mint oly sok 
kijelölt pontján az irodának – úgy tűnik a kre-

atív szektor munkásainak (a Dentsuban úgy 
150-en vannak) a reggeli szkeccs, villám-
csocsó, vagy gyors scrabble-parti az egyik iro-
darész erre kijelölt falán olyan, mint bárme-
lyikünknek a reggeli kávé.


